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RUSŲ JAPONĘ VAIDAI 
DŽLIEPSNAVO Iš NAUJO.

SOVIETAI UŽGRIEBĖ 
JAPONŲ LAIVĄ.

Ginčas eina dėl žvejybos ir
Kinijos Rytų gelžkelio.

Paskutinėmis dienomis 
Rusų-Japonų padangė Toli
muose Rytuose vėl apsi
niaukė karo debesiais. Bijo
masi, kad nekiltų perkūni
ja.

Ginčas tarp rusų ir japo
nų eina dėl žvejybos klausi
mo Kamčatkos apylinkėje ir 
dėl Kinijos Rytų gelžkelio, 
kuris yra pastatytas bend
romis kiniečių ir rusų jėgo
mis, bet kurį dabar turi už
gulę japonai.

Matydami, kad tuo gele
žinkeliu nebegalės naudotis, 
rusai pasiūlė jį japonams 
nupirkti. Tuo klausimu įvy
ko rusų-japonų konferenci
ja. Rusai paprašė 210,000,- 
000 aukso rublių už patį 
gelžkelį ir da 40,000,000 
aukso rublių už girias, ku
rios prie to gelžkelio pri
klauso. Japonai gi pasiūlė 
už viską kartu tiktai 50,- 
000,000 yenų, kas reiškia a- 
pie 25,000,000 rublių. Šito
kiu pasiulymu rusai įsižeidė 
ir konferenciją nutraukė.

Beveik tuo pačiu laiku ru
sų pajūrio sargyba apšaudė 
japonų žvejų laivą, {nėjusį į 
rusų vandenį, ir užiųušė 3 
japonus. Japonijoj tas su
kėlė didelį triukšmą, nes ja
ponų spauda išaiškino, kad 
užmušti žvejai nežvejavo, 
bet plaukė į rusų pakraštį 
geriamojo vandens pasiim
ti.

Negana to, pereitą suba 
tą rusai da suėmė japonų 
žvejų laivą <<Kotchira_ Ma
ru” su 20 žmonių. Tai buvo 
lvg bačfta aliejaus Į degan
čią ugnį. Visa japonu spau
da ir visuomenė pradėjo sta
čiai liepsnoti prieš rusus ne
apykanta ir reikalauti ker
što. Šios sąvaitės žinios iš 
Tokio sako. kad įvykio vie
ton (ties Kamčatkos pusią 
saliu) jau nusiųstas japonų 
karo laivas. Tuo pačiu laiku 
pranešama, kad Sachalino 
saloje, kurios pusė da tebe
priklauso rusams, Sovietai 
pradėjo didint savo karo jė
gas.

Sovietų užsienio reikalų 
vice-komisaras Sokolniko- 
vas užprotestavo prieš japo
nų karo laivą Kamčatkoie, 
bet japonai protesto nepaisė 
ir iškėlė savo jurininkus ant 
rusų žemės, sakydami kad 
jie norį apžiūrėti užmuštuo
sius savo žvejus. Toj vietoj 
rusai savo sargybos neturi, 
todėl japonams niekas gin
klu nesipriešino. Maskva te- 
eiau yra nustebusi japonų a- 
kyplėšišku drąsumu ir ruo
šia naują protestą Tokio 
valdžiai. Liepos 4 dieną ja- 
ponai užgriebė viena rusų 
laivą, bet kai sovietų konsu
las nuvyko savo suimtųjų 
pažiūrėt japonai jo nepri 
leido. Vienu žodžiu, atmos
fera baisiai tvanki ir bile 
valamlą gali ivykti sprogi 
mas.

Japonija Nori Dides
nių Karo Mašinų.
Japonų valdžia nusiuntė 

Ženevon savo “pagerini
mą”, prie Anglijos patiekto 
nusiginklavimo plano. Ang
lijos planas nustato, kad 
karo tankos neprivalo būt 

didesnės kaip 16 tonų svo
rio, o armotos nedidesnės 
kaip 115 milimetrų. Gi ja
ponų “pagerinimas” reika
lauja 20-toninių tankų 155- 
milimetrinių armotų. Nusi
ginklavimo konferencija 
dabar yra išsiskirsčiusi iki 
spalių mėnesio, bet neofi
cialiai nusiginklavimo klau
simas vistiek yra judina
mas.

Sako, Ne Amerikai
Mokint Pasaulį.

Buvusis Anglijos iždo mi- 
nisteris Snowden parašė į 

Sunday Chronicle” straip
snį, kuriame aštriai kriti
kuoja Rooseveltą, kad šis 
nieko nenusimanydamas a- 
pie Europos reikalus turėjo 
drąsos pasakyti Londono 
konferencijai, kaip ir ką ji 
turėtų daryt. Iš Roosevelto 
dabar juokiasi visas pasau
lis, sako Snowden. Tai toks 
jau esąs amerikiečių būdas, 
kalbėti nežinant ką. Esą, 
taip ir Wilsonas išsišokęs: 
nieko nežinodamas apie 
Europos valstybes, ėmėsi 
mokyti jas kaip jos turėtų 
sutvarkyt savo sienas. Iš to 
išėjo baisi suirutė. Ne, Ame
rika, kuri savo neatsargu
mu nuklimpo į didžiausį is
torijoj krizi, įtraukdama su 
savim ir kitas valstybes — 
ta Amerika negali pasaulį
mokyt, sako Snowdenas.

Šiaurės Rusijoj Pra
sidėjęs Badas.

Iš Suomijos sostinės pra
nešama, kad šiaurės Rusi
joj, ypatingai Karelijoj, fi
nų pasieny, maistas visai 
oasibaigęs ir žmonės badau- 
ia. Daug rusų ateiną per 
sieną Suomijos duonos jie- 
škodami. nors čekistai pa
sienį labai saugoją. Ku
riems pasiseką sieną pereit, 
tie pasakoja, kad badaujan
tys kaimiečiai pametą savo 
namus ir keliaują kitur mai 
sto jieškoti. Patys jie mirš
tą. Apleistų ūkių niekas ne
dirba ir nesėja. Valdžia va 
ranti prievarta žmones tenai 
dirbti, bet jai nesiseka, to
dėl toliau esą laukiama da 
didesnio bado. Išrodo, kad 
bolševikų įvesta žemės re
forma neturi valstiečių pri 
tarimo ir žmonės nenori že
mės dirbti. Ji išrodo jiems 
ne jų nuosavybė.

NUSIŽUDĖ. KAD ŠEIMY
NA GAUTŲ BONUSĄ.
Philadelphijoj nusižudė 

karo veteranas Thornton, 
palikdamas laišką, kad žu
dosi dėl to, kad jo šeimyna 
gautų priklausantį jam bo- 
nusą iš valdžios. Jam pri
klauso $275.

Audinyčių “Kodek
sas” Pasirašytas.
Prezidentas Rooseveltas 

jau pasirašė vadinamąjį 
audimo pramonės “kodek
są”, kuriuo nustatomos au
dėjų algos, darbo valandos 
ir k’ti dalykai. Pagrindiniai 
to “kodekso” punktai yra 
šie:

1. Kodeksas įneina galion 
ateinantį panedėlį, 17 lie
pos dieną.

2. Jis bus galioje 4 mėne
sius, tik tuomet bus galima 
jį pakeisti ar pratęsti.

3. Darbininkams garan
tuojama $12 algos į sąvaitę 
pietinėse valstijose ir $14 
šiaurinėse.

4. Darbo laikas apriboja
mas 40 valandų sąvaitę, iš
skyrus mašinų taisytojus, 
inžinierius ir sargus, kurie 
gali dirbti .viršlaikį su atly
ginimu už pusantro laiko.

5. Prie darbo draudžiama 
samdyti vaikus, nesukaku
sius 16 metų amžiaus.

6. Draudžiama prakti
kuoti “stretch out” sistemą, 
kur darbininkams uždeda
ma daugiau mašinų.

Lakūnai Tikrai 
Skrisiu.

Brooklyno “Vienybė” ra
šo: “Mes vėl buvom pasiun
tę žmogų pasiteirauti pas 
lakūnus. Jis mums pranešė 
maždaug tokias žinias. Lėk
tuvas paruoštas jau senai. 
Patys lakūnai nemano lauk
ti bereikalingai nei vienos 
valandos, kaip tik jiems bus 
pranešta apie oro padėtį 
Atlantiko okeane. Iš šalies 
arba iš tolo žiūrint, visa ta 
pasaka apie orą atrodo juo
kinga, bet, įsigilinus į rei
kalą ir patyrinėjęs aviacijos 
sąlygas, ta pasaka pasidaro 
rimtas klausimas... Visai ne
reikia abejoti, kad atsitikus 
nelaimei, nukritus lakūnams 
ir jų lėktuvui į jūres, visi 
kaltins ne ką kitą, kaip tik 
pačius lakūnus. Sakys—ko
dėl jie taip žioplai darė, ko
dėl nepasiteiravo apie orą, 
kodėl jie taip neatsargiai ki 
so savo galvas...”

Na, palauksime da ir pa
žiūrėsime, kaip ilgai reikia 
laukti. Lietuva irgi laukia 
svečių iš oro. Sako, apie 
Kauną visi kuolai naktimis 
būna apšviesti, kad netikė
tai atlėkę musų lakūnai ne
užsikabintų už kokios tvo
ros.

DETROITE SUSTREIKA
VO VALYTOJAI IR 

DAŽYTOJAI.
Pereitą savaitę Detroite 

metė darbą 425 darbininkai, 
kurie dirba drapanų valymo 
ir dažymo dirbtuvėse. Jie 
reikalauja pakelti atlygini
mą apie 50 nuošimčių ir nu
statyti darbo laiką nedau
giau 471/, valandų į sąvai
tę vyrams ir nedaugiau 44 
valandų moterims. Streikas 
apima 7 dirbtuves.

DUONA JAU BRANGSTA
Baltimorėj duonos trus

tas jau nutarė duonos kainą 
pakelti. Po 5 centus kepalų 
iau nebusią daugiau. Busią 
tik po 7 ir po 10 centų. Tai 
ve, kaip bedarbiams laikai 
“pagerėjo”.

Matternas Atrastas 
Sibyre Gyvas.

Lakūnas grįš Amerikon 
rusų hydroplanu.

Amerikiečių lakūnas Jim
mie Mattern, kuris lėkda-. 
mas aplink pasaulį 14 birže-' 
lio buvo prapuolęs be jokios 
žinios, šiomis dienomis ta
po atrastas gyvas ir sveikas' 
prie Anadyro upės, šiaurės 
Sibyre. Jis buvo priverstas 
tenai nusileisti motorui su
gedus. Toj vietoj nėra jo
kios civilizacijos, Anadyras 
buvo da užšalęs, laivai ne
vaikščiojo, todėl nusileidęs 
lakūnas negalėjo niekam 
duoti žinios apie save. Tik 
dabar ledams iš Anadyro iš
ėjus ir prasidėjus navigaci
jai vienas Sovietų laivas pa
stebėjo amerikiečio daro
mus signalus nuo kranto. 
Laivas nuvežė lakūną i Ana
dyro miestelį ir iš tenai 7 lie
pos duota trumpa telegra
ma Maskvon, kad Mattem 
atrastas gyvas. Išpradžių jis 
buvo nusistatęs pataisyti sa
vo lėktuvą ir tęsti kelionę 
aplink pasaulį toliau. Todėl 
Sovietų valdžia išsiuntė Į A- 
nadyrą geriausius savo or
laivių mechanikus. Bet vė
liausios žinios sako, kad 
Mattem nutaręs grįžti na
mo, savo kelionės aplink že
mę nebaigiant. Iš Anadyro 
į Alaską jį atvešiąs rusų hv- 
droplanas, o iš Alaskos jis 
paimsiąs amerikonišką or
laivį ir lėksiąs New Yorkan.

Sibyro tundrose Mattem 
išbuvo atskirtas nuo pasau
lio 16 dienų. Jis maitinosi 
per tą taiką tiktai žvėriena, 
nes išlekiant jam iš Chaba
rovsko rusai buvo davę jam 
gerą šautuvą ir amunicijos. 
Kad naktimis nesušaltų, jis 
buvo pasistatęs prie upės 
kranto palapinę iš krūmokš
nių ir joje nakvodavo. Jo 
orlaivis nusileido apie tris 
mylias nuo upės, bet Mat
tem klaidžiojo po tundras 
tris dienas, pakol priėjo prie 
upės kranto. Pirmutiniai du 
laivai nuplaukė upe jo visai 
nepastebėję. Todėl jis susi
rado siauresnę upės vietą ir 
tenai apsistojo, laukdamas 
daugiau laivų. Trečias ji pa
matė.

MICHIGANAS IŠGĖRĖ
7,000,000 GALIONU 

ALAUS.

Nuo alaus įvedimo dienos 
iki 1 liepos, tai yra 7 savai
čių laikotarpy, Michigano 
valstijos žmonės išgėrė 7.- 
000,000 galionų alaus, kuris 
davė valstijos ir miestų val
džioms $1,181,231 mokes
čių.

AREŠTUOJA VOKIETI 
JOS KATALIKŲ VADUS.

Šį panedėlį Breslau mies
te buvo areštuotas prof. 
Max Bauer, Vokietijos Ka
talikų Lygos prezidentas. 

Dvasiškas tos lygos “tė
vas”, dominikonas Franciš- 
kus, buvo suimtas pereitą 
sąvaitę.

AUSTRIJOJ SUIMTA
1,500 HITLERININKU.
Austrijos sostinėj Vienoj 

pereitą subatą suimta 1,500 
hitlerininkų, kad sugadinus 
jų planuojamą demonstra- 
ciJ> ....

Dinamitas Suardė 
Mainerių Vado 

Namus.
Scrantone pereitą sąvaitę 

dinamitu buvo suardytas 
United Mine Workers of 
America unijos distrikto 
prezidente Boylano namas. 
Sprogimas įvyko nakties 
laiku, kuomet Boylanas su 
savo šeimyna miegojo. Na
mas buvo sukrėstas taip 
smarkiai, kad visi iškrito iš 
lovų, nors niekas nebuvo su
žeistas. Dinamitas buvo pa
dėtas iš lauko, todėl namo 
viduje daug žalos nepadarė. 
Tačiau iš lauko namas pusė
tinai apardytas. Gonkos vi
sai sudraskytos. Apdrasky
ti ir du kiti namai. Policija 
sprendžia, kad turėjo būti 
padėta kokia dešimtis šmo
tų dinamito. Žmonės matė, 
kad prieš pat sprogimą prie 
Boylano namo buvo priėję 
kažin kokie du vyrai, padė
jo tenai kažin ką ir greitai 
nuvažiavo automobilium.

Išplėšė New Yorko 
Banką.

Pereitą subatą New Yor
ke 3 banditai, vienas iš jų 
policmanas, užpuolė Com 
Exchange Bank & Trust 
Company skyrių prie Broad- 
wav ir llOth gatvės, pagro
bė tarp $20,000 ir $30,000 
pinigų ir pabėgo automobi
lium, kuriame sėdėjo du kiti 
plėšikai. Užpuolimas įvyko 
apie 9 valandą iš ryto, tuo- 
įaus kaip tik atsidarė banko 
durys. Policija sako, kad 
dalyvavęs užpuolime uni
formuotas banditas buvęs 
ne tikras policmanas, bet 
pleškąs apsivilkęs policma- 
no uniforma. Bet mes į lai- 
žybas dėl to neitume.

Pietų Amerikos 
Karas.

Tarp Bolivijos ir Para
gvajaus eina smarkus mū
šiai dėl priėjimo prie juros. 
Bolivai pereitą sąvaitę pasi- 
gyrė sumušę paragvajiečius 
ir paėmę jų tvirtovę Nana- 
ma. Bet Paragvajaus val
džia sako, kad tai esąs me
las. Nanawos tvirtovė tebe
santi ir dabar da nepaimta. 
Bolivai ją atakavę, bet bu
vę atmušti ir pasitraukę pa
likdami mūšio lauke 1,500 
savo lavonų. Karo metu vi
sos valdžios meluoja.

PAGROBĖ ŽMOGŲ IR 
REIKALAUJA $250,000 

IŠPIRKIMO.

Albanv mieste, New Yor
ko valstijoj, gengsteriai pa
grobė Johną J. O’Connellį 
ir reikalauja $250,000 už 
jo paliuosavimą. John O’- 
Connellis priklauso įtakin
gai demokratu politikie- 
riaus O’Connellio šeimynai.

ORAS SULAIKĖ ITALŲ 
LAKŪNUS.

Italų 24 orlaivių laivynas, 
kuris lekia Chicagos paro
dom pereitą nedėldienį dėl 
prasto oro buvo priverstas 
nusileisti Islandijoj ir laukti 
palankesnių sąlygų savo ke
lionei. Iš Italijos buvo išlė
kę jų 25 orlaiviai, bet vienas 
Olandijoj sudužo.

Washingtonas Tyrinės, 
Kodėl Dnona Pabrango.

30,000,000 Žmonių
Reikalauja Darbo.
Jungtinių Valstijų sena

torius Couzens pasakė eko
nominėj pasaulio konferen
cijoj Londone, kad dabarti
niu laiku pasauly yra 30,- 
000,000 bedarbių ir konfe
rencijos pareiga esanti su
tvarkyti tarptautinius vals
tybių reikalus taip, kad visi 
tie žmonės galėtų gauti dar
bo. Kitaip ekonominis kri- 
zis nepasibaigs.

Londono konferencija da 
posėdžiauja, bet nėra vil- 
ies, kad ji galėtų ką nors 
nuveikti. Jau pereitą sąvaitę 
ji be mažko neiširo, kuomet 
Rooseveltas pareiškė, kad 
Amerika savo dolerio nesti- 
prins.

Sumažėjo Pinigų
Apyvartoj.

Dabar yra tik $45.56 
kiekvienai galvai.

Šį panedėlį iždo departa
mentas paskelbė, kad per 
birželio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose sumažėjo $100,- 
000,000. pinigų apyvartoje. 
Gegužės pabaigoj apyvartoj 
buvę $5,812,884,337, gi bir
želio pabaigoj buvę jau tik 
$5,720,740,432.

Mėnesinė iždo departa
mento apžvalga parodo, kad 
dabartiniu laiku kiekvienai 
galvai Jungtinėse Valstijose 
yra apyvartoje $45.56, prieš 
$46.31 gegužės mėnesy.

Iš viso pinigų Jungtinėse 
Valstijose birželio pabaigoj 
buvo $10,078,038,738. Mė
nuo atgal buvo 100 milionų 
dolerių daugiau.

Londono Konferen
cija Baigia Krikti.
Ekonominė pasaulio kon

ferencija Londone, kuri tu
rėjo atstatyti suirusį pasau
lio kapitalizmą, jau baigia 
krikti nieko nenuveikusi. 
Francuzai ir visi jų bičiuliai 
jau nutarė važiuot namo. 
Amerikiečiai, kurie dėjo to
kių didelių vilčių tai konfe
rencijai, nes pats Roosevel
tas ją sukvietė, irgi jau sa
ko, kad iš pasikalbėjimų 
nieko neišeisią. Norima tik 
išnešti bendrą rezoliuciją, 
kuri butų kaip ir pamink
las ant konferencijos kapo.

LITVINOVAS GALI GAU
TI NOBELIO DOVANĄ.

Maskvos žiniomis, So
vietų užsienio reikalų ko
misaras esąs numatomas 
kaip kandidatas Nobelio 
dovanai gauti už savo nuo
pelnus pasaulio taikai palai
kyti. Nobelio dovana būna 
apie $42,000.

ALKANAS ŽMOGUS 
PERDAUG IŠSIŽIOJO.

Monroe, Wis. — Išalkęs 
farmerys Tieman čia norėjo 
atsikąsti didelį gabalą duo
nos ir taip išsižiojo, kad jo 
žandai išsinėrė ir jis nebe
gali uždaryti burnos.

VIETOMIS JOS KAINA 
PAŠOKO 40 NUOŠIMČIŲ.

Duonos trusto “patriotiz
mas” yra skaudžiausia smū

gis biednuomenei.
Pradėjus valdžiai daryti 

pastangų, kad pakiltų kai
nos, visokie pelnagrobiai 
tuoj stojo jai į talką ir, kaip 
tikri “patriotai”, pradėjo 
plėšti visuomenę. Pradėjo, 
žinoma, nuo pat biedniausio 
piliečio, kuris maitinasi be
veik sausa duoną. įrištai, 
plutokratų spauda šiomis 
dienomis paskelbė “links
mą žinią”, kad duona jau 
pabrango. Naujoj Anglijoj 
duonos trustas pakėlė kainą 
nuo 5 iki 7 centų kepalui, 
kas reiškia apie 30 procen
tai daugiau, kuomet darbi
ninkų algos pakilo tik apie 
10 nuošimčių, ir tai ne vi
sur. Pavyzdžiui, gelžkelių 
korporacijos yra nusistačiu- 
sios dar kapoti algas.

Bet pakėlimas 2 centų ke
palui Naujoj Anglijoj da nė
ra labai didelis, palyginus 
su North Dakota, kur. duo
nos kaina tapo pakelta nud 
8 iki 13 centų kepalui. Tai 
yra jau apie 40 procentų 
daugiau, šitoks pelnagrobių 
“patriotizmas” nugąsdino 
net ir Roosevelto valdžią, 
kuri visomis keturiomis sto
ją už kainų kėlimą. Iš Wa- 
shingtono jau pranešama, 
kad valstybės gynėjas Cum- 
minįgs šį panedėlį išsiuntinė
jęs savo tyrinėtojus į visas 
vietas, kad ištirtų, ar toks 
duonos pabrangimas yra 
pateisinamas.

Ne be pamato Anglijos 
socialistas Snowdenas pa
sakė, kad Rooseveltas juo
kina visą pasaulį. Iš vienos 
pusės jis daro viską, kad 
kainos pakiltų, o iš kitos pu
sės daro tyrinėjimus ir nori 
žinoti, kam jos kįla.

Anglija Prašo Išduot 
Židikų.

Anglijos valdžia kreipėsi 
į Amerikos valdžią su pra
šymu, kad ši suimtų ir iš
duotų jai Chicagos brokerį 
Factorą, kuris buvo nuva
žiavęs Anglijon ir surinkęs 
iš žmonių apie $7,000,000 
Šerams pirkti, pabėgo Ame
rikon nepristatęs tiems 
žmonėms jokių šery. Kelios 
dienos atgal laikraščiuose 
buvo pasirodžiusi žinia, kad 
Factorą Chicagoje “pagro
bę gengsteriai”. Anglijos 
detektivai tai žiniai netiki ir 
sako, kad ji buvo sufabri
kuota paties Factoro, kad 
policija jo nejieškotų.

Doleris Nukrito Iki 
70 Centų.

Šį panedėlį Amerikos do
leris vėl susmuko kaip girtas 
kareivis. Palyginti su buvu
sia jo aukso verte, šį pane
dėlį tarptautinėj rinkoj jis 
buvo vertas tiktai 69 cen
tų. Pereitą subatą jis dar 
laikėsi apie 7015 centų, o 
mėnuo atgal buvo vertas 81 
centą.

i
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3 APŽVALGA 3
PRALOTAS OLŠAUSKAS 
—“RYGOS RASPUTI

NAS.”

Taip “garsusis” Lietuvos 
pralotas yra pavadintas 
Berlyno telegramoj, kuri til
po kai kuliuose Amerikos 
laikraščiuose. Suglaudus, tos 
telegramos turinys toks:

Netoli Palangos miestelio 
Lietuvos kaimiečiai rado vidu
ry vieškelio nužudyto žmogaus 
lavoną. “Tai vyskupas Olšaus
kas’’, kalbėjo jie žiūrėdami Į 
barzdotą jo veidą. Už kokio 
šimto jardu stovėjo karieta su 
pora arklių, kurie ramiai sau 
graužė žolę. Pasilikusios ant 
žolės pėdos ir iššauta revolve
rio tūtelė rodė, kaip šitas žiiio- 
gus buvo nužudytas.

Tokia buvo paskutinė eks- 
vyskupo margo gyvenimo sce
na... Olšauskas per 35 metus 
mylėjo moterį vardu Olga Ust- 
janovska, su kuria jisai susi
mylėjo būnant jai viename 
dvare vaikų guvernante.

Olšauskas turėjo keistą pri
sirišimą prie moterų. Dėl to 
žmonės vadindavo jį “Rygos 
Rasputinu”. Jisai sugyveno su 
Olga sūnų, kuris buvo pava-J 
dintas Richardo vardu.

1912 metais Olšauskas išva
žiavo su misijomis Amerikon 
ir pasiėmė su savim tą vaiką. 
Bet iš Amerikos sugrįžo jau be 
jo ir pasakė, kad jis palikęs 
vaiką Amerikoj mokintis. Mo
tina tam netikėjo. (Eina paska
lai, kad vaikas buvo nustum
tas nuo laivo. “Kel.” Red.)

Praslinkus trims metams, 
Olšauskas buvo Paryžiuje ir 
sakė matęs savo vaiką francu
zų kariuomenėj. Keliais mėne
siais po to jo motina gavo ne
va nuo francuzų karo ministe
rijos laišką, kuriame buvo pa
sakyta, kad jos sūnūs žuvo ka
re. Motina tam laiškui netikė- 

' jo ir sakė, kad jis esąs paties 
Olšausko sufabrikuotas.

Netrukus po to Olga buvo 
rasta nužudyta netoli tos vie
tos, kur ji gyvena su Olšausku. 
Aplinkybės aiškiai rodė, kad ją 
nužudė pats vyskupas Olšaus
kas, bet išėjo net du metai, pa
kol valdžia įsidrąsino jį areš
tuoti. Jis buvo nuteistas 8 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir viešai išvilktas iš bažnyti
nių rūbų. Bet pernai jis buvo 
paleistas iš kalėjimo už jo at
liktus darbus Lietuvai.

Šitas pranešimas yra Įdo
mus tuo, kad bendri jo bruo
žai labai tikslus, bet pridė
tos smulkmenos visai neata- 
tinka faktams. Pavyzdžiui, 
“Rygos Rasputinas”. Ras- 
pirtino vardas jam gal ir tik
tų, bet ką bendra su tuo turi 
Ryga, sunku suprasti.

Toliaus, kaimiečiai, žiū
rėdami Į “barzdotą jo vei
dą”, kalbėjo: “Tai vyskupas 
Olšauskas.” Tuo tarpu gi 
faktas yra toks, kad Olšau
skas, kaipo Romos katalikų 
dvasiškis, nenešiojo nei bar
zdos, nei ūsų. Ir jis buvo ne 
vyskupas, bet pralotas.

Pagaliau Berlyno telegra
ma sako, kad Olšauskas bu
vo “viešai išvilktas iš baž
nytinių rūbų”. Tai irgi ne
tiesa, nes bažnyčios vyriau
sybė jo nepasmerkė už Ust- 
janauskienės nužudymą ir 
bažnytinių rūbų nuo jo ne- 
nuvilko. Ir dabar jis buvo 
užmuštas praloto rūbuose. 
Savo sutanoj jis turėjo Įsi
taisęs net tam tikrą kišenių, 
kuriame nešiojosi revolverį.

Rasputinas, bet ne Ry
gos!

“Kauno karo komendantas 
visam karo būvio laikui uždarė 
Lietuvos socialdemokratų or-, 
ganą ‘Socialdemokratą’. Pasku
tinis ‘Socialdemokrato’ nume-, 
ris konfiskuotas.’’

Pakol cenzūra da nebuvo 
“panaikinta”, socialdemo- į 
kratų laikraštis galėjo eiti,! 
kad ir sudarkytais straips-j 
niais. Surgąžinus gi tautišką 
“spaudos laisvę”, laikraščiai 
uždaromi vienas paskui ki
tą.

Matyt, musų tautininkai 
Lietuvoje bijosi, kad Hitle
ris jų nepralenktų.

Bet nejaugi j jie nemato, 
kaip visas civilizuotas pa
saulis piktinasi barbariškais 
Hitlerio žygiais prieš spau
dos laisvę? Nejaugi ir jie 
nori susilaukti tokio boiko
to, kokio susilaukė Vokieti
jos juodašimčiai?

RAČKAUSKAS IŠ AFRI
KOS PABĖGO.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad šiomis dienomis Kaune 
buvo areštuotas p. V. K. Ra
čkauskas, buvusis Amerikos 
sandariečių vadas. Rašyda
mas apie jo suėmimą “Lie
tuvos Ūkininkas” sako:

“Buvęs Pi/itų Afrikoj (Kup
stą te) Lietuvos konsulas V. 
Račkauskas (po savo raštais 
pasirašinėdavo Karolio Vairo 
slapyvardžiu) prieš tai kurį 
laiką iš Kapštato pabėgo į Lon
doną. Bebūdamas Pietų Afri
koj konsulu pasisavino vieną 
svetimą palikimą, o anksčiau 
būdamas Londone išeikvojo 
valstybės pinigų. Teismo orga
nai pareikalavo, kad Račkaus
kas atvažiuotų Kaunan ir tuo
jau buvo areštuotas.”

Iš šito pranešimo mes ma
tome, kad iš Afrikos p. Rač
kauskas pabėgo. Tai da vie
nas Įdomus jo karijeros eta
pas, apie kurį iki šiol spau
doje visai nebuvo rašyta.

Iš Darbo Lauko.
New Yorke sustreikavo

304)00 siuvėjų, Philadel- 
phijoj—3,000.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke sustreikavo 30,000 siuvė
jų, kurie priklauso Amalga- 
mated unijai. Philadelphi- 
joj tuo pačiu laiku metė dar- 
bą 3,000 adatos darbinin
kų. Įsakymas streikuoti bu
vo taip pat ruošiamas New 
Jersey valstijai. Unijos vir
šininkai sako, kad streikas 
apims išviso 50,000 siuvėjų. 
Unija reikalauja panaikinti 
“svetšapes” ir pakelti mo
kesti nuo 10 iki 30 nuošim
čių.

Birmingham, Ala. — Čia 
žymiai pagerėjo plieno dar
bai. Tennessee Coal & Iron 
kompanija pereitą sąvaitę 
priėmė 1,500 daugiau dar
bininkų. Plieno ir geležies 
gamyba čia pakilo iki 75 
nuošimčių.

South Ashburnham, Mass. 
—W. F. Whitney Co. dirb
tuvė, kuri gamina senoviško 
Amerikos stiliaus klevinius 
rakandus, dirba pilną laiką. 
Ji pakėlė darbininkams al
gas 10% ir žada samdyti 
daugiau darbininkų.

“SOCIALDEMOKRATAS”
UŽDARYTAS.

“Lietuvos Ūkininkas” pra
neša, kad Lietuvoje uždary
tas jau ir “Socialdemokra
tas”, Girdi: __ _____ _____

Washingtono žiniomis, 
per birželio mėnesį minkš
tųjų anglių gamyba pašoko 
iki 6,000,000 tonų. Pernai 
per birželį buvo iškasta tik
tai 4,500,000 tonų.

ria parėdyta streikuojančių darbininkų ir darbininkių demonstracija Mahanoy City mie
ste. Streikas kilo prieš taip vadinamas “sweat skops”, kur darbininkai nežmoniškai išnaudoja
mi. Streikuojančių darbininkų pusėj stojo ir Pennsylvanijos gubernatoriaus Pinchoto žmona. Ji 
čia parodyta demonstrantų vidury, su jucda šlebe ir skrybėlė.

Kaip Nes Kūrėm Gyvenimą 
Argentinos Miškuose.

Brazilijos Lietuvių Bal-įmusų linai paaugo, atlėkė 
randam įdomų A. Baro- skėrių debesys ir nuėdė visą 
pasakojimą apie tai, musų triūsą. Dabar jau pri

sieina mesti ūkis, nes nebe

Praloto K. Olšausko Užmušėjas 
Jau Susektas Ir Suimtas.

Juo esąs Jonas Žilius, buvu-, šakas nulenkė ir pasidarė antspaudavo, kad neprieitų 
sau lyg langą, kad galėtų nei gaspadine, nei kiti gera- 
matyt kelią. Be to, prisilau- dėjai.
žė daugiau šakų ir pasidarė 
iš žaliumynų palapinę, ly
giai tokią, kokią medžioto
jai darosi eidami tetervinų
šaudyt- grižo į namus ir visai nesi-

Pasislėpęs šitoj vietoj už- slėpė. Mat, nužudymas buvo 
kas padalytas labai sumaniai ir,

sis Olšausko turtų globėjas.

Pereitame “Keleivio” nu
mery jau buvo pranešta, kad 
Lietuvoje tapo nušautas pa
garsėjęs visokiais skanda
lais pralotas K. Olšauskas.

Dabar atėję iš Lietuvos 
laikraščiai praneša, kad po-j 
licija jau susekusi ir jo 'už
mušėją. Ji nužiūrėjusi šitą 
dalbą atlikusį Joną Žiliij, 40 
metų amžiaus ūkininką, ku
ris gyvena tik už dviejų ki
lometrų nuo pral. Olšausko 
Laukžemės dvaro.

Kai pralotas Olšauskas 
uz savo meilužės Ustjanaus- 
kienės pasmaugimą buvo 
nuteistas katorgon. tai jam 
buvo atimtos teisės turėti 
nuosavybę.O turtų jis turėjo 
prisigrobęs nemaža. Teis
mo nutarimu tie turtai turė
jo būt išdalinti Olšausko gi
minėms, o ligi išdalinimo 
jiems buvo reikalingas glo
bėjas. Taigi Jonas Žilius ir 
buvo tuo globėju paskirtas.

Vėliau, kada Smetona 
nuteistąjį pral. Olšauską iš 
kalėjimo paleki o. šis tuojau 
šoko savo turtų reikalauti 
atgal. Ir per teismą jis Joną 
Žilių iš globėjų prašalino.
Nuo to laiko tarp žibaus ir 
Olšausko pasidarė laba j į- 
tempti santikiai ir kerštavi
mas.
Žmogžudystė buvo gerai 

suplanuota.
Pasiremdama šitais davi

niais, policija priėjo prie iš
vados, kad Žilius galėjo Ol
šauską nušauti. Kadangi 
klausinėjamas Žilius nega 
Įėjo aiškiai pasakyti, kur jis 
tą valandą buvo ir ką veikė, 
tai policija jį suėmė ir tiki, 
kad jis tikrai esąs kaltas..

Vienas dalykas čia gana 
aiškus: nušauti turėjo koks 
nors artimas žmogus, kuris 
gerai žinojo kun. Olšausko 
gyvenimo būdą. Jis turėjo 
žinoti, pavyzdžiui, kad Ol
šauskas dažnai važinėjo Pa- 
langon pažiūrėti savo gra 
žaus vasarnamio statybos.
Žudikas, matyt, gerai Ol
šausko kelią išstudijavo ir dinei dovanu 
pasirinko parankiausią vie
tą: prie pat kelio tankus 
krūmai, toliau miškas ir už 
kelių šimtų žingsnių jau 
Latvijos siena, per kurią ga
lima lengvai pasprukti, jei
gu butų pavojus.

Suimtas Žilius prie kaltės 
neprisipažįsta.

Nušovęs Olšauską Žilius

x mušėjas galėjo matyt

vieškeliu atvažiuoja, pats 
būdamas nematomas.

Kai Olšausko vežimas 
privažiavo prie tos vietos, 
kur užmušėjas sėdėjo, vie
nas arklys pasibaidė. Bet 
kadangi jis visuomet būda
vo baikštus, tai nei vežikas, 
aei pats Olšauskas neatkrei- 
oė į tai jokio dėmesio. O pa
sirodo, kad tas arklio pasi- 
baidymas buvo labai prana
šingas. Vos pravažiuota ke- 
’iasdešimts žigsnių, iš užpa- 

šu-

be to, jo niekas nebuvo pa
stebėjęs. Tuo budu jis tikė
josi, kad policija nepajėgs 
surasti žmcgždužio pėdsa

kų. nes nusikaltimas buvo 
puikiai užmaskuotas. O vien 
d ė! blogų jo santykių su Ol
šausku negalima buvo jo į- 
taiti, nes su Olšausku daug 
kas pykosi. Tačiau krimina
linė policija užtiko nusikal
ti n. o pėdsakus.

Jonas Žilius suimant bu- 
a*o visai ramus. Jis vaidino

kalio pasigirdo smarku 
vis.

Pralotas Olšauskas griebėsi 
už savo revolverio.

visai nekaltą ir. žinoma, ne
prisipažino. Sakosi apie 
žmogžudystę nieko nežinąs, 
bet tikimasi, kad esant aiš
kiems įrodymams, jis vis 

Kadangi pralotas Olšaus-Į dėlto prisipažins,
kas turėjo labai daug prie
šų, tai jis po kryžium visa-'Lavonas buvo skrodžiamas.

la nešiodavai paslėptą re-j yQje Į>aeiOje vietoje, kur 
veiverį. Da ųai jis irgi tuie-j n}.aĮ. Olšauskas buvo nušau
to šaujamą ginklą užsikišęs 
už sutonos ir sutona buvo 
gatavai atsekta, kad galėtų 
greitai revolveri išsitraukti. 
Bet nespėjo, nes priešo šū
vis perėjo jam per širdį. Bū
damas jau
tas

tas, Kretingos apskrities 
daktaras J. Nainys . padarė 
lavono skrodimą. Atrasta, 
kad Olšauskas buvo nušau
tas iš užpakalio, kulka pa
taikė i strėnkaulį, užkliudė

ias jau pei gautas pralo- gjrfj^ plaučius ir išėjo pry 
• V2 savorevoije- šakinėj kuno daly, perlauz-

s2131 , ^au ' dama šonkaulius. Mirtis bu-
Isgircę kiemuose suv i, ark- Į VQ nuo didelio kraujo 
liai pasibaidė Olšauskas hk: viduriuose. Skro-

O, • ezau.... ir it.-, i-- konstatuota. kad O1-

se 
no
kaip jis su dviem kitais vy
rais mėgino įsitaisyti sau 
gyvenimą Argentinos miš
kuose.

Štai jo žodžiai:
Dabar aš gyvenu plačioje 

apylinkėj tik vienas lietuvis. 
Visi mano kaimynai yra in
di jonai, krijožai, ispanai ir 
italai. Taigi pasakysiu, kaip 
aš čionai patekau.

1930 metais susitarėm du 
lietuviai ir vienas jugosla
vas. Visi turėjom po 3 šim
tus ir kelias dešimtis pesų? 
Vieną žiemos diena nuta
rėm eiti miškan, nes žinojom 
vietą, kur už nuvalymą mi
ško duoda teisę sėti dvejus 
metus veltui. Taip ir pada
rėm. Ilgai negalvoję nupir
kom po kirvį, lopetą ii* kirką 
ir traukėm į mišką su dide
liu upu—ot. dabar tai busi
me laimingi, čia tai užsidir
bsime pinigų. Iš to džiaug
smo užmiršom nusipirkt rei
kalingiausių daiktų pragy
venimui. Pasiekę tą užsibrė
žtą vietą, pasigalandome 
kirvius ir pradėjom “meta y 
ponga” nuo tamsos iki tam
sos. Ką dieną prisikirtome, 
prirovėm, naktimis degi
nom. Nežinojom nei kada 
kalėdos nei Velykos, nei pa 
prastas sekmadienis— visos 
buvo darbo dienos. Keletą 
sąvaičių gyvenom po grynu 
dangumi ir šakom, bet pas
kiau gamta privertė lipdyti 
pastogę. Taip po žemės sto
gu “zemlenkoj” išgyvenom 
daugiau kaip metus. Paga
liau atėjo laikas ir arti, o pas 
mus pinigų labai sumažėjo. 
Bet rizikavom, nes norėjom 
Greitai turtuoliais virsti. Už 
500 pesų nupirkom bulvių 
sėklai ir pasodinom pas kai
myninius ūkininkus. Bet už
ėjo dideli karščiai ir lietus 
ir musu 500 pesų sušuto. Ir 
dabar ką? Už paskutinius 
centavus nupirkom arklį, ar
klą ir akėčias: sėklos jau ne
liko už ką pirktis: ir duonos 
kąsniui pinigų pritrukome. 
Visi sukom galvas, kaip pa
daryt, kad nors ką pasėtum 
tame žemės sklype, kur tiek 
daug prakaito išliejom kol 
mišką nuvalėm. Nebuvo ki
tos išeities, kaip vienam pa
silikti miške, o dviem trauk
ti i laukus pas ūkininkus už
sidirbti pinigų. Taip ir pa
darėm. Nupirkom sėmenų ir 
pasėjom. Ir kas iš to? Kada

virto iš vežimo ant vieške-' džiant konstatuota, kad OI 
, šauskas buvęs geros sveika-

lio, kur tuojaus ir mirė. , tos, nežiurint jo senumo, dar 
Vežikas nusigando ir, vi-,ir dabar vidaus organai at- 

sai neatsigi i/damas atgal, • rodę be žymesnių sumenkė- 
nuvažiavo zovada namo. o iimų ir be ligotumo žymių, 
nušautas Olšauskas paliko Iš to sprendžiama, kad 01- 
gulėt vidun* vieškelio. šauskas dar galėjo gana il-
v - -T j- • • . • • ; gai gyventi.
Veze gaspadinei gintarinius

karolius. Užmuštasis palikęs daug
Užmušto praloto kiše-| P™S>! Vienio b.nku«e. 

niuese policija rado pinigų, Žmcnės kalba, kad pralo- 
raktus nuo geležinių seifų ir, tas Olšauskas palikęs labai 
naujus gintarinius karolius,i svarbių dokumentų, kuriuos 
kuriuos jis vežė savo gaspa- jis visada užrakinęs saugo- 

iš Palangos. J jo. Net nakčia miegant rak- 
(Pereitame “Keleivio” nu- tus laikydavęs po šonu. To

Pralotas ruošėsi plačiai gy
venti ir iš dvaro neketino 

traukti*.

dėl manoma, kad dokumen
tu apžiūrėjimas gali atiden
gti daug svarbių paslapčių. 

Kun. Olšausko paliktais

Reading, Pa.— Pereitą 
sąvaitę čia sustreikavo 7,500 
mezgimo pramonės darbi
ninkų. Jie reikalauja pripa
žinti uniją.

Pasislčpė krūmuose kaip 
tetervinų šaudyt.

Užmušėjas pasaugojo, 
kada Olšauskas išvažiavo 
Palangon, ir nuėjo į pasirin
ktą vietą. Pasirinkta pats 
tankiausias krūmas šalia ke
lio. Tenai auga ir vienas di
desnis medis. Užmušėjas jo

mery buvo rašyta, kad jis 
buvo nušautas važiuojant iš 
savo dvaro į Palangą: da
bar gi pasirodo, kad tai atsi
tiko jam grįžtant iš Palan- lobiais rūpinasi netik jo ga
gos Į savo dvarą). ispadinė, bet ir giminės. Y-

Policijai apžiūrint rastus; pač jie susirūpinę jo pini- 
pas jį daiktus, gaspadine gaiš, kurių sumos niekas tik- 
buvusi labai smalsi; ypač ji,raida nežino. Pasklido gan- 
rupinesi jo paliktais pini-; dai, esą užsienio bankuose 
gaiš ir dokumentais. Bet ra-; Olšausko yra. įdėtos stam- 
stus kišeniuose pinigus ir ki- bios sumos pinigų. Kiek tos 
tus dalykus policija pasiėmė i žinios tikros, parodys rasti 
savo žinion, gi Olšausko ge-j Olšausko stalčiuose doku- 
ležinius seifus su visokiais ’ mentai, kurie kelia nemaža 
dokumentais ir turtais už- ' susidomėjimo.

Kaip sakėm aukščiau, 
Lietuvos teismo nutarimu 
visa nekilnojamoji Olšaus
ko nuosavybė pripažinta jo 
giminėms. Taigi ir jo Lauk
žemės dvaras turi'būt jiems 
atiduotas. Bet pralotas buvo 
didelis akyplėša ir, nežiu
rint net teismo patvarkymo, 
iš dvaro nenorėjo trauktis, 
nes tenai yra labai pelnin
gas malūnas, daug miško ir 
kitokių gerybių. Savo gimi
nėms, kuriems tuos turtus 
teismas atidavė, Olšauskas 
pasakė be jokių ceremonijų, 
kad jis iš dvaro neisiąs ir, 
pakol jis busiąs gyvas, jie 
negausią jo turtų nei pauos
tyt. Šį pavasarį jis da įsėjo 
laukus ir ruošėsi nuimti gerą 
derlių.

Be to, Palangoje jisai sta
tėsi dabar puikų vasarnamį. 
Kaune paskutiniais laikais 
nesirodė. Gyveno arba dva
re, arba Palangoj. Iš visko 
matyt, kad jis turėjo daug 
pinigų ir ruošėsi plačiai gy
venti. Bet kitaip Likimas 
nulėmė...

turim ką valgyti; tuo metu 
pasibaigė visi lauko darbai 
ir nebuvo kur .duonos užsi
dirbti. Gyvent turėjome, ne
gi gyvas į žemę lysi, tai nu
tarėm, kad vienas As me
džioti maisto, nes turėjome 
neblogą šautuvą, o du kir
sim mišką toliau. Mano 
draugas lietuvis labai mėg
davo medžioti, bet buvo la
bai neatsargus. Dėl tokio sa
vo neatsargumo per nelaimę 
sužeidė indijeną, kuris pa
traukė ji teisman. Teismas 
vertė susitaikinti ir sumokė
ti teismo išlaidų tik 50 pesų 
ir gali važiuoti į namus. Bet 
kur tau — nukentėjusis rei
kalavo 1000 pesų. Draugas, 
neturėdamas iš ko sumokė
ti, turėjo sėsti kalėjiman. 
Jam besėdint kalėjime, atsi
rado kažkoks advokatas, ku
ris sutaikė juos už 250 pesų 
ir sau už darbą, už sutaikini
mą irgi 250 pesų. Draugas 
paklaustas kur dirba, pasa
kė, kad ūkyje. Tada advo
katas pasitaręs su teisėju, iš
ėmė mano draugą iš kalėji
mo, pasodino į automobilį ir 
atvežė tiesiog į gyvenamą 
vietą. Iš Santa Fe iki sto
ties Crespo ir nuo stoties iki 
musų “rančo” (bakūžės) 
dar penkias lenguas(apie 25 
kilometrus). Atvažiavo ne 
vienas advokatas, bet trys. 
Pamatę musų čakrą (ūkį), 
persigando, nes pas mus 
matėsi tik vienas palaikis 
arklas ir akėčios, ir tos ne jo 
vieno. Pasiraukė, pasispiau- 
dė, pasikeikė ii- išvežė ma
no draugą pas ūkininkus, 
kad už jį kas nors pasirašy
tų vekselį 250 pesų. Bet kas 
tau pasirašys. Visi žino, kad 
jis nieko neturi. Iš to pykčio 
sugrįžę advokatai išlandžio
jo po musų vištinyčias, iš
gėrė visus kiaušinius ir išva
žiavo.

Bet* mano draugui ramu
mo nebuvo. Indi jonai nuta
rė jį nužudyti, jei nesumo
kės nukentėjusiam 250 pe
sų. Todėl mano draugas tu
rėjo pasišalinti iš bendro 
darbo ir likau aš vienas lie
tuvis didelėje apylinkėje.

Esu tikrai nelaimingas. 
Jau treti metai kaip sunkiai 
dirbu, o neturiu nei už laik
raštį užsimekėti ii* gyveni
mas visai skurdus. Per tre
jus metus mažai teko nuo 
lauko nuimti: skėriai patys 
apsidirba.

Dabar aš visai vienas li
kau, nes draugas jugoslavas 
eina pas ūkininkus uždar
biauti. Tiesa, bado šmėkla 
dar pas mus nesimaišo, nes 
dabar jau turime daugiau 
kaip 300 nąminių paukščių, 
iš kurių turim pusę pragy
venimo.

Kaip seksis toliau—pa
matysim. A. Baronas.

Per “Fordžiulajų”
Žuvo 185 Žmones.
Apvaikščiojant 4 liepos 

šventę, kuri reiškia Jung
tinių Valstiją nepriklauso
mybės paskelbimo dieną, 
šįmet žuvo 185 asmenys. 
Laikraščiai sako, kad tai e- 
są labai gerai, nes pernai 
“Fordžiulajų” švenčiant bu- 
v‘o 58 mirtys daugiau.

Nuo šaudymo ir fajerver- 
kų šįmet žuvo 7 asmenys, 
automobilių nelaimėse mirė 
82 žmonės, prigėrė 58, nuo 
kitokių priežasčių žuvo 38.

Chicagos parodoje vienas 
žmogus užsimušė iššokęs su 
parašutu iš orlaivio.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos nepraio
Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Ka*

Te moka*

KAIP 2fi00 GINKLUOTŲ MAINERIŲ 
HARRISBURGE ĖJO KOVON.

Inžinieriai Planuoja Viešuosius Darbus.

Moterys ir vaikai rankomis I ko ir mainerių niekas nešau- 
plojo, kada jų tėvai ir vyrai do. Čia nėra nei vieno mili

cininko. Progresyviai mai
neriai yra aprūpinti ir pa

su ginklais maršavo.

Harrisburg, III. —Progre
syvių mainerių kova su Pea- 
body Coal Campany ir Le- 
wiso senąją unija čia vis dar 
tęsiasi. Streikas eina jau 
nuo 12 vasario. Peabody 
kompanija čia turi dvi mai
nas, 47 ir 43. Mainerių strei
kuoja 1,500. Kompanija su 
UMW. of A. unijos prezi
dentu Lewisu mėgina sulau
žyt streiką. Streikieriai buvo 
du kartu Peabody skebtfe 
išviję iš mainų. Briželio 10 
d. buvo prisakyta Progresy- 
viams Maineriams anksti 
ryte būti ant pikietų su gin
klais. Šerifas pasišaukė 300 
progresyvių mainerių j de 
pučius; prie to da susirinko 
2,000 mainerių pikietuotojų. 
Kai kas turėjo karabinus, 
kai kas revolverius ir taip 
toliau. Kelias pikietais buvo 
nustatytas per aštuonias my
lias, nuo 43 mainos ligi Wil- 
liamsono kauntės linijos. 
Kada skebai su UMW. va
dais atvažiavę pamatė gink
luotus pikietus, pabijojo va
žiuoti ir sugrįžo visi namo. 
Taip ir musų šerifas pasakė 
mums visiems pikietinin- 
kams susirikiuoti eilėmis ir 
važiuoti demonstruoti per 
miestą ligi skvero, su gink
lais rankose. Susirinkome 
prie šerifo ofiso. Šerifas iš
ėjęs pasakė kelius žodžius ir 
padėkojo 2000 progresy- 
viams pikietninkams už 
musų tvirtą vienybę. Vienas 
deputas sakė kaip gyvas ne
matęs tiek ginklų Harris- 
burge. O moterys ir vaikai 
žiuri ir rankomis ploja, pa
matę, kad jų kovotojai tė
vai ir vyrai sugrįžta viršų 
paėmę savo teisingoj kovoj 
už darbą ir duonos kąsnį.

Dabar Peabody kasyklos 
vėl pradėjo dirbti su skebais 
iš kitų apskričių ir iš kitų 
valstijų. Šerifas varo iš ki
tur atvažiavusius skebus na
mo, kitus areštuoja. Musų 
kauntėj skebų tėra tik 45. 
Visi kiti,tai vis 100 procentų 
progresyviai maineriai.

Kada mes išeiname pikie- 
tuoti be ginklų, tai skebai 
būna su ginklais. Vieną ry
tą šerifai ir čyfas apstojo 
kelius ir iškrėtė skebų veži
mus. Rado 80 visokių gink
lų. Viską atėmė. Skebai bu
vo pasirengę muštis su strei- 
kieriais. Daug ginkluotų 
skebų areštavo, bet Peabo
dy kompanija su Lewisu 
juos išpirko. Lewis nori iš
provokuoti muštynes, kad 
gautų miliciją prisiųsti.

Vietos valdžią turime ge
rą ir ji mums pritaria. Gali
me laikyti mitingus ir sakyt 
prakalbas su garsiakalbiais 
kada tik norime ir kur nori
me. Sykiu su streikieriais 
mitinguose dalyvauja ir pra
kalbas sako Harrisburgo 
miesto majoras ir kiti virši
ninkai. Dėl to kasyklų kom-

valgę. Aš pats esu streikie- 
ris, bet da nemačiau nei vie
no mainerio badaujant. Mes 
laikomės visi tvirtoj vieny
bėj ir tvirtai tikime, kad 
musų kova bus privesta prie 
pilnos pergalės.

Progresyvus mainerys.

DETROIT, MICH.
Socialistų piknikas pavyko 

labai gerai.

LSS. kuopos išvažiavimas 
pavyko geriau, negu buvo 
tikėtasi. Publikos prisirinko 
įvairių pažiūrų ir visi buvo 
pilnai patenkinti, nes socia
listai gražiai svečius priėmė 
ir nuoširdžiai vaišino.

Svarbiausis dalykas buvo 
pietus. Visi laukė, kokie bus 
tie pietus. O pietus buvo ti
krai puikus. Draugė Ožara- 
vičienė yra gera valgių ga
mintoja ir moka viską gar
džiai paruošti. Girdėjau, 
moterys žadėjo prašyti jos 
receptų, kaip ji taip gar
džiai iškepa mėsą. Svečiai 
tik valgė ir laižėsi.

Tik vienas buvo rengė
jams nesmagumas, kad a- 
merikiečių socialistų organi
zacija neprisiuntė kalbėto
jų, kaip buvo žadėjusi. Mat, 
tą dieną pasitaikė Michiga- 
no valstijos socialistų kon
ferencija Battle Creek mie
ste, tai visi gabesni kalbėto
jai išvyko tenai. Tai tik dėl 
to buvo nesmagu. O šiaip 
piknikas buvo geras.

Vienas komunistas “Vil
ny” pripeckojo, kad lietu
viai socialistai čia esą tik 
“generolai be armijos”. Šis 
piknikas parodė, kad “Vil
nies” peckeliai nežino ką 
šneka.

Dabar klausimas, kokią 
“armiją” turi komunistai? 
Kai jie nuėjo su savo “armi
ja” pas Fordą, tai gavo 
mušt ir visi išbėgiojo, ir “ar
mija” ir “generolai”.

Komunistai pasižymi tik
tai tuo, kad šmeižia kitas 
darbininkų organizacijas ir 
ardo jų susirinkimus. Tas 
auklėja tik chuliganizmą. 
Matydami, kad darbininkai 
tarp savęs pešasi, chuliganai 
andai užpuolė darbininkų 
prakalbas Clark Parke, su
mušė kalbėtoją Bishopą ir 
sužalojo 9 kitus asmenis. 
Tai ve, prie ko veda bimbiz- 
mas.

Frank Lavinskas.

Kongreso paskirtų $3,300,000,000. Iš kairės sėdi pulk. George 
Spaulding, iš dešinės—pulk. Henry T. Waite.

kuopų su 21 delegatu. Ant
ra klaida: parašyta, kad iš 
Apdraudos Fondo yra paim
ta pašalpų mokėjimui apie

Turi būti ne $300, bet 
$3,000. S. Bakanas.

čia parodyti du Jungtinių Valstijų kariuomenės inžinieriai, 
kuriems pavesta pagaminti viešųjų darbų planą sunaudojimui tietlS

PHILADELPHIA, PA
Kiek lietuviai sukišo pinigų 
i Romos katalikų bažnyčią?

Tūlas “tautietis” 23'bir
želio ‘Darbin:nke”rašo, kad 

i keli metai atgal čionai at- 
jvvkes tūlas Žukauskas, pasi
skelbęs nezaležninkų “kuni- 

|gu”, įsteigęs neprigulmingą 
; parapiją ir laisvamaniai šo- 
Įkę ji remti, idant patraukus 
i savo bučin nesusipratusius 
lietuvius. Paskui Žukauskas 
nupirkęs parką piknikams ir 
Įsteigęs kapines. Tasai “tau 

nori tuomi parodyti

KAIP IŠRŪDYS “LIETUVIŲ DIENA' 
CHICAGOS PARODOJE K LIEPOS.

Iškilmėse dainuos 700 dai
nininkų choras, programą 

pildys 1000 žmonių.

Ateinantį nedėldienį, 16 
liepos, pasaulinėj Chicagos 
Parodoje bus “Lietuvių Die
na”, kuriai rūpestingai ruo
šiasi netik patys chicagie- 
čiai, bet taip pat nemaža ir 
kitų kolonijų lietuvių.

Iškilmėse dainuos 700
dainininkų jungtinis Chica-! P. Vendovskiui.— Tams 
gos lietuvių choras p. Pociui tos išsiųstas bulvių sėklas 
vadovaujant, grieš 100 mu- gavome. Kodėl jes taip kei- 
zikantų orkestras po K. Ste- štai suaugo, išaiškinti sunku.

giau naudos, negu visas ap
mokamas koncesijas. Atsi 
lankęs Parodoje apie ketu- 
rius kartus suaugęs žmogus 
pamatytų įdomiausius eks
ponatus už $2.00. (Su vienu 
kartu visų neapmokamų pa- 
vilionų negalima pamatyti.)

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

WATERBURY, CONN.

L. P. Kliubas rengia 
pikniką.

Kaip visur, taip ir pas 
mus nedarbas didelis. Ta
čiau paskutiniais laikais pa
dėtis pradėjo lyg ir taisytis. 
Fabrikai; kurių čia yra pu
sėtinai daug, pradeda jau 
priiminėti daugiau darbi-

, . ninku; bet priima tik tuos,
E®"!3?"?? C;la -U?kU streA’ kurie seniau buvo atleisti.

Waterburyje yra daugsulaužyti. Jau 7 kompanijos 
buvo priverstos išpildyti 
Progresyvių Mainerių Uni
ios reikalavimus ir pasira
šyti darbo sutartį. Tiktai 
Peabody kompanija nenori 
da pasiduoti. Bet matyti, 
kad ir jos rągai jau lūžta. 
Prieš darbininkų vienybę ji 
neatsilaikys ir su keliais 
skebais kasyklų neoperuos.

“Keleivio” 25-tame nu
mery mačiau kažin keno 
paduotą žinią iš Harrisbur
go buk čia esąs tikras karo 
laukas. Korespondentas ne
teisingai dalykus nušvietė. 
Pas mus nėra jokio karo lau-

1 ietuvių draugijų, todėl kai 
ateina vasara, būna daug 
piknikų. Ateinantį nedėl
dienį, 16 liepos, įvyks L.P. 
Č. Kliubo piknikas. Jis bus 
vadinamam Lietuvių Darže, 
už Lakewood Parko.

Kad piknikas butų įdo
mus, Kliubas pasikvietė 
daug gerų kalbėtojų. Kalbė
sią šie asmenys: miesto ma
joras Hayes, lietuvis alder- 
manas Bendleris, d-ras Sta
nislovaitis, adv. F. J. Bago
Čius iš Bostono ir keliatas 
vietinių profesionalų.

Vietinis.

ponavičiaus vadovybe, šoks 
keturios baleto grupės ir bus 
d a daugybė kitokių įdomy
bių. Iš viso programa pildys 
apie 1000 žmonių, čia da
lyvaus ir “Lietuvių Dienos” 
karalaitė su savo svita; čia 
dainuos ir artistas Babravi
čius, kalbės Lietuvos atsto
vas p. Balutis, Princetono 
universiteto profesorius 
Bender ir daug kitų kalbė
tojų: Be to visko bus da la
bai platus sporto progra
mas, kuriame dalyvaus 200 
lietuvių atletų.
Kiek kaštuoja pamatyti visą 

parodą.

Kai kas sako, kad pama
tyti visą Chicagos parodą 
vienam žmogui kaštuoja 
nuo $85 iki $100.

•Tai ne tiesa. Parodos ve
dėjai praneša, kad suaugu
siam žmogui pamatyti visus 
pavilionus, parodas ir ap
lankyti ar pasinaudoti viso
mis esamomis koncesijomis 
—kainuos $26.20.

Į tą sumą įeina $3 kainuo
jantis pasivažinėjimas diri
žabliu (baliumi), kitas $3.00 
pasivažinėjimas aeroplanu, 
valandos laiko važinėįima- 
sis po parodą kinietiškuose 
vežimuose, pusę valandos 
užtrunkantis pasivažinėji
mas “roller” kėdėje, kelionė 
laiveliu po parodos lagūną 
ir pasivažinėjimas gondolo
je.

Be tų įvairių pasivažinėji
mų, be kurių kiekvienas gali 
lengvai apsieiti, gali pama
tyt visą parodą už $16.65.
Daug pavilionų galima pa

matyti už 50 centų.

Apie 60 nuošimčių pavi 
licnų ir parodų galima pa
matyti veltui, tik užsimokė
jus 50c įžangos. Veltui ga
lima aplankyti nepaprastai 
įdomius eksponatus užlai
kančius pavilionus, Hali of 
Science, Travel and Trans- 
port Building, Electrical 
Group, Hali of State ir dide
lę daugybę kitų. Tie neap
mokami pavilionai yra ge
riausi parodoje.

Vieną tų pavilionų pama
tęs, lankytojas turės dau-

Joe Ambrazaičiui. —
karpas gavome. Ačiū.

Iš-

“Darbininko’.’ skaitytojams, 
kokį blėdingą darbą Žukau
skas lietuviams padaręs.

Toliaus jis tame pačiame 
"Darbin.” numery” džiau
giasi, kad Žukausko biznis 
visai susmukęs ir, kaip gir
dėtis, parkas su kapinėmis 
parduota iš varžytynių (She
riff Sale). Dabar “tautietis” 
tik laukia, kada nezaležnin 
kų bažnyčia paseks tas pats 
likimas. Baigdamas savo 
raštą, “tautietis” apgailes
taudamas sako: “Gaila tų 
žmonių, kurie sudėjo po ke
liolika šimtų dolerių ir da
bar liko be nieko”.

“Darbininko” korespon
dentas, pasirodo, labai mėg
sta apgailestauti “žmonių 
dolerius”, kuomet jie ne i jo 
kišenių sulenda. Bet pažiū
rėkime į jo paties parapiją. 
Šv. Kazimiero lietuvių Rv-

P. Švilpai. — Medžiai tu
ri visokių ligų. Vienos jų iš
gydomos, kitos—ne. Iš jūsų 
aprašymo išrodo, kad jūsų 
slyva turi vėžio ligą. Nors 
vėžį išgydyt sunku, bet pa
mėginkit šitokį būdą: nu- 
piaustykit visas šakas su gu
zais ir sudeginkit jas. Visą 
medį ir jo likusias šakas ge
rai nuvalykit ir kokius 3 
kartus į metus apšvirkškit 
su “Bordeaux Mixture”. 
Šitas mišinys parsiduoda 
sėklų krautuvėse, apie 25c 
svarui. Be to, apie šaknis pa- 
barstykit gerokai gesintų 
kalku (slaked lime) ir šakė
mis žemę apverskit. Tą pati 
galit padaryti ir grušiai. Vi
sas sausas šakas reikia iš
plauti ir sudeginti, nes jose 
gali būt pavojingų kenkėjų, 
o atžalas apie šaknis iškirs
ti. Jeigu šitaip gydoma sly
va už metų laiko nepasitai
sys, tai geriau ją iškirskit su 
šaknimis ir sudeginkit. o jos 
vieton pasodinkit pyčę ar 
vyšnią.

K. A. B.—Ačiū už prisių
stus eilėraščius, bet musų 
laikraščiui jie nelabai tin
ka, todėl dedame archyvam

M. P.—Niekas negali pri
versti miestą mokėti gyven- 
tojui pašalpą arba ligonį 
gydyt, jeigu miestas neturi 
tam lėšų.

Adomui Paulekui.—Mai
kio tėvas siunčia draugui 
generolišką savo ačiū už pi
nigus ir prašo nuo jo pasvei
kinti visus pittsburghiečius.

PITTSBURGH,
Atitaisymas klaidos Augs 
čiausios Prieglaudos Lietu

vių Amerikoj Seimo 
aprašyme.

Mano pranešime apie 
Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Seimą 
Pittsburghe įsiskverbė kele
tas nemalonių klaidų, ku
rias šiuomi atitaisau.

Kur yra pasakyta, kad 
Seime dalyvavo 8 kuopos su 
21 delegatu, turi būti 18

PA.

*

LSS. 19 KUOPA SIUNČIA CHICAGOS 
KONFERENCIJON DELEGATĄ.

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 28 vakarą atsibu

vo LSS. 19 kuopos susirinki
mas Pilečių kliubo svetai
nėj. Į susirinkimą atsilankė 
nemažai draugų. Iš praneši
mų pasirodė, kad kuopa ge
rai veikia, ir vra dedamos 
pastangos išvystyt da dide
snį veikimą. Perskaičius pe
reito mėnesio susirinkimo 
protokolą, buvo perstatomi 
nauji nariai. Į kuopą prisira
šė vienas naujas draugas, ir 
numatoma, kad vėliau da 
daugiau prisirašys.

Sekretoriui perskaičius 
laišką nuo LSS. centralinės 
kuopos apie šaukiamą LSS. 
konferenciją, kuri įvyks 
Chicagoje 15 dieną liepos, 
didžiuma draugų išreiškė 
pageidavimą, kad butų siun
čiama delegatai. Buvo pa
geidaujama net keletą dele
gatų siųsti, bet kadangi tai 
sudarytų per daug dideles 
išlaidas, tai nutarta tik vie
ną siųsti. Delegatu išrinko 
S. Cibulską. Jeigu S. Cibuls
kas negalėtų važiuoti, tai į 
jo vieta Žilinskas įgaliota.

* Dienotvarkei apkalbėti ir 
naujiems sumanymams dėl 

j Sąjungos veikimo išdirbti 
buvo nutarta sušaukt kuopos 
ekstra susirinkimą.
Liepos 23 d. bus draugiška 

socialistų ekskursija.
Gegužės mėnesio susirin

kime buvo nutarta, kad kuo
pa surengtų kokį draugišką 
išvažiavimą ir tam darbui 
buvo komisija išrinkta. Tai
gi dabar komisija pranešė,

28 dieną, toj pačioj vietoj, 
draugas Žilinskas apsiėmė 
pagaminti paskaitą apie J; 
V. darbininkų unijas.

I

Kelrodis socialistų ruošia* 
išvažiavimui.

Iš Brooklyno imti Jamaica 
“L” ir važiuoti iki 160 gat
vės ; ten imti Far Ročkaway 
gatvekaris ir važiuoti iki ga
lo. Išlipus iš gatvekario, ten 
pat reikia imti busas, irgi 
Far Ročkaway. Tuo busu 
važiuoti iki galo. Išlipus iš 
buso, pereiti skersai gelžke- 
li ir eiti* po dešinei Grove 
strytu, arba B. 22nd Grove 
st. eiti iki Collier 3ve. Priė
jus Collier avė., suktis ta 
avenue po dešinei ir eiti iki 
numerio 2473. Po tuo nume
riu gyvena S. Cibulskas; jis 
parodys pikniko vietą.

Jeigu lytų, tai išvažiavi
mas įvyks sekantį sekmadie
nį. S. Cibulskas.

mc-katalikų parapija čia kad vasaros laiku geriausia 
gyvuoja iau apie 40 metų ir, yra kur į pajūrį išvažiuoti, ir 
kaip seni parapijiečiai pa- tokią vietą jau turi. Susirin- 
mena, ji buvo pirkta uz kimas tai užgyrė ir laiką pa- 
$40,000.00. daugiau ar ma- skyrė 23 liepos, 
žiau. Bet šiandien ši para- ’Taigi LSS. 19 kuopa 23 
pija turi vien tik skolos su liepos dieną turės išvažiavi- 
virš $100,000.00. Tai keno mą j vieną gražiausių New 
dabar si bažnyčia ir jos Yorko apylinkėje pajūrių, 
turtai? Kam ji priklauso?! Far Rockaway, N. Y. Far

Gal “tautietis” tvirtins, Rockaway yra New Yorko 
kad tiem lietuviam, kurie miesto dalis ir stovi prie pat 
Der 40 metu ja palaikė, au- juros. Ten yra didžiausi 
kavo ir jai mokėjo? Oi, ne! .New Yorke apylinkėj “by- 
Ji priklausė, priklauso ir.čiai
priklausys tam trustui. del 
kurio atsirado nezaležnin- 
kai ir pradėjo tverti nepri
gulmingas parapijas.

Pamąstyk, ponas “tautie
ti”: jau 40 metų kaip lietu
viai moka už bažnyčią, o 
netik jos neišmokėjo, bet 
skola užaugo iki $100,000.- 
00! Kaip gi jus manote, ka
da ir kas galės tas skolas iš
mokėti? Juk skaitant po 6% 
tik nuošimčio kas met rei
kia mokėt $6000.00! O ką 
kalbėt apie sumą. Atėjūnai 
lietuviai, kurie nupirko pa
rapiją, jau sensta, baigiasi; 
vaikai čia gimę greičiaus 
suvirs amerikonizmo puode, 
negu norės mokėti savo tėvų 
neišmintingai padarytas 
skolas. Ir taip, anksčiau ar 
vėliau, lietuvių sukrautas 
turtas ne šimtais, bet šim
tais tūkstančių turės kada 
nors pereiti varžytinęs (She-* 
riff Sales).

Kad lietuviu neprigulmin- 
era parapija čia laikinai su
silpnėjo, tai dar ,nereiškia 
kad ji visai subyrėjo. Čia 
atsiranda taipgi netobulu
mu. kaip ir kitur. “Sheriff 
Sale” reikalinga kartais 
padaryt klaidas ištaisyti; 
m ie to neprigulmingą para
pija kaip tik ir eina. Kada 
reikalai parapijos pereis 
“čysčių”, tada gal ir “Dar
bininko” gerasai “tautietis” 
pataps josios rėmėju.

Neprigulmingas.

“Keleivis” darbo žmonių dran
gas. patarkit skaityt jį kiek
vienam lietuviai darbininkai.

Šitas LSS. 19 kuopos išva
žiavimas bus tuo nepapras
tas, kad nebus imama jokia 
įžanga. Reiškia, nieko ne
parduos nei pirks; nori vien 
tik suvažiuoti ir draugiškai 
laiką praleisti. Kurie neno
rės maudytis, tie galės pa 
jury pasivaikščioti, nes čia 
yra pastatytas “Board 
walk”— medžio kelias apie 
12 mylių ilgio. Kurie va
žiuos ir norės maudytis, tie 
turi turėti savo maudymosi 
kostiumus ir kokį nors pras
tesnį apsiaustą į pajūrį nu
eiti.

Kuopa kviečia į šį draugi
šką išvažiavimą visus, kurie 
tik pageidauja susipažint su 
kuopos nariais ir jos veiki
mu; nei vienas neturėsit jo
kių pareigų.

Gegužės mėnesio susirin
kimui pasibaigus draugas 
Glaveckas skaitė paskaitą 
temoj “Bendras frontas”.Po 
diskusijų pasirodė, kad su 
komunistais negalimas jo- 
kis “frontas”.

Šiame susirinkime buvo 
skaitoma draugo A. J. Viz- 
nio parašyta paskaita, te
moj “Fašizmas”. Perskaitė 
drg. S. Cibulskas.

Ateinančiam kuopos susi
rinkime, kuris atsibus liepos

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Vasaros laiko atvėsti. 

Skanus Alos—Gardys Užkandžiai. 
JONAS URBONAS, Savininkas.

Vokiečiai Išmesti Iš 
Tarptautinės Žurna

listų Sąjungos.
Pasaulio laikraštininkai turi 

keistų nuomonių apie 
lietuvius.

Nuo gegužės 30 iki birže
lio 5 dienos Vengrijos sosti
nėj Budapešte ėjo eilinis 
metinis tarptautinės žurna
listų sąjungos suvažiavi
mas. Šiemet suvažiavimo 
šeimininkais buvo vengrai, 
kurie svečius priėmė nuo
širdžiai ir iškilmingai. Su
važiavime dalyvavo 23 kra
štai. Kai kurių valstybių 
delegacijos, kaip antai 
francuzų, anglų, čekoslova- 
kų, lenkų, austrų ir kitų, bu
vo gana didelės. Tik trys 
valstybės pasiuntė po vieną 
delegatą. Jų tarpe ir Lietu
va, kurios žurnalistams at
stovavo žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dr. Purickis.

Vokietija į suvažiavimą 
savo atstovų neatsiuntė, 
nors ir buvo kviesta. Suva
žiavime paaiškėjo, kad Vo
kietija yra netekusi pasauli
nės spaudos simpatijų. Su
važiavime buvo iškeltas pa
siūlymas Vokietiją iš sąjun
gos išmesti be jokių sąlygų, 
bet francuzų žurnalistų dė
ka pasiūlymas buvo sušvel
nintas. Vokietija iš sąjungos 
liko pašalinta tol, kol joj ne
bus atstatyta spaudos laisvė. 
Įdomu, kad Vokietijos ne
gynė nei austrai, nei čeko- 
slovakų vokiečiai, kur hit
lerizmas yra smarkiai pa
plitęs.

Žurnalistus priėmė iškil
mingoj audiencijoj Vengri
jos parlamento pirmininkas 
ir kiti žymus Vengrijos žmo
nės. Kitais metais sąjungos 
suvažiavimas bus šaukia
mas Varšuvoj, kur Lietuvai, 
aišku, neteks dalyvauti.

Per suvažiavimą paaiškė
jo, kad apie Lietuvą pasau
linės spaudos žmonės ir po
litikai dar dabar turi labai 
keistų žinių ir nuomonių. 
Taip antai, vengrai lietu
vius laiko dideliais komuni
stų draugais ir Sovietų Ru
sijos bičiuliais, o kai kurie 
laikraštininkai nežino, kam 
lietuviai reikalaują Vil
niaus, jei turi tokį gražų 
miestą, kaip Ryga!.. Vienas 
didelio francuzų dienraščio 
redaktorius taip pat stebėjo
si, kam lietuviai taip atkak
liai siekia Vilniaus tik todėl, 
kad ten kadaise buvęs pa
laidotas vienas jų kunigaik
štis!... Iš šių kelių pavyzdžių 
matyt, kad mums dar daug 
reikia dirbti užsieninės in
formacijos srity! “D. N.”
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ką Mums Pasakė Sugrįžęs 
Iš Rusijos lietuvis.

(Pradžia pereitam numery)

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Ką jau tu čia garbini, 
tėve, kad jau nebeliko kas 
garbinti. Šarkis sumuštas, 
pralotas Olšauskas nebegy
vas, didvyrių jau kaip ir nė
ra.

—Da turime, vaike, tau
tos vadą Smetoną.

—Bet tu negali ji garbin
ti, tėve, nes jis tau medalio 
neduoda. Davatkas jis ap
dovanojo kavalieriškais or
dinais, o tau, vyriausiam vy
čių generolui, nieko.
' —Tas teisybė, Maike, ale 
geriau apie tai nekalbėkim, 
tai man širdį tiek neskau
dės. Verčiau tu išklumočyk 
man gromatą, ką vienas se
nas mano frentas parašė pe
reitą sąvaitę.

—Iš kur?
—Jis turi farmą tame štei- 

te, kur kuolą rado. Taigi iš 
tenai jis man ir rašo.

—O kokj kuolą jis tenai 
rado?

—Na, juk tu eini Į moks
lus, tai turi geriau žinot. Aš 
geografijos nesimokinau, 
tai visų šteitų nežinau. Sa
ko, kuolą rado, ir dac oi.

—Turbut tu, tėve, turi 
galvoje Colorado?

—Juk aš taip ir sakau!
—Na. o ką jis tau rašo iš 

Colorado?
—Jis sako, kad jis paso

dinęs juodą vištą ant 12 
kiaušinių, ir devyniolikto 
džiuniaus ji išperėjo 12 viš
čiukų, ale visi balti. Taigi 
jis prašo, kad aš, kaip vyčių 
vaisko staršas načalninkas 
ir šiaip jau daug svieto ma
tęs žmogus, parašyčiau jam 
ir pasakyčiau, kame čia da
lykas, kad ta višta visuomet 
išperėdavo juodus viščiu
kus. o šįmet baltus. Jis sa
kosi neinąs bažnyčion ir e- 
sąs persiskyręs su boba, tai 
nežinąs, ar čia Dievas savo 
galybę rodo, ar velnias ko
kius šposus krečia. Tu, Mai
ke, stataisi labai mokytu, 
nori man įrodyt, kad svie
tas iš molio pasidarė, taigi 
išvirozyk. kokiu spasabu 
juodi viščiukai pavirto į bal
tus?

—Tu. tėve, labai daug 
kalbėjai, o mažai pasakei. 
Aš galėčiau nurodyt tau į- 
domesnį dalyką. Pavyz
džiui, nelabai senai vienas 
juodveidis, kuris nuo savo 
gimimo buvo juodas kaip 
anglis, staiga pradėjo eiti 
baltyn ir pabalo kaip popie- 
ra. Čia tai jau ištikro įdo
mus reiškinys. O kad juoda 
višta išperėjo baltus viščiu
kus. tai nėra jokia naujieną.

Gal gaidys buvo kada nors 
kilęs iš baltųjų veislės, ir 
todėl nors dabar jis juodas, 
viščiukai galėjo būt balti.

—Na, tai ačiū, Maike, už 
gražų nupasakojimą, o da
bar gudbai, ba turiu jau 
bėgti ant treino.

—O kur važiuosi?
—Nagi į Čikagą, Maike! 

Argi tu nežinai, kad atei
nanti nedėldienį tenai bus 
lietuviškas kermošius? Su-

palaikomas dirbtinu budu, 
taip kaip Lietuvoje lito. Už
sieny gi rublis beveik nieko 
nevertas. Todėl ir Sovietuo
se spekuliantai labai godžiai

‘‘Jeigu sviesto kilogramas 
Leningrade kaštuoja apie 9 
rubliai, o mėsos kilogramas 
4 rubliai, tai kaip gali pra-' gaudo dolerius ir moka už 
gyventi žmogus, kuris už- juos net po 50 rublių. Bet 
dirba į dieną tik 3 rublius?” spekuliacija pinigais labai 
buvo musų paklaustas tik ką Į draudžiama. Išsivežti iš
atvykęs iš Leningrado lietu 
vis.

“Gyvenimas sunkus”, at-X
sakė jisai. “Rusai darbinin
kai nežino kas yra sviestas. 
Pieno jie taip pat nemato. 
Jie gyvena skystais barš
čiais. į kuriuos kartais būna 
įtrinta kokios žuvies, o kar
tais kažin kokių riebalų.”

Valgyklose sėdasi prie 
stalų po 8 žmones. Kožnas 
atsineša po bliudą ■ barščių, 
bet šaukštų sykiu negauna. 
Vienas turi eiti nuo stalo ir 
gauti visiems aštuoniems 
šaukštus. Už šaukštus reikia 
užstatyt savo “propuską”, 
kuris reikalingas dirbtuvėn 
įneit ir išeit. Visiems paval
gius, reikia surinkti visus 
šaukštus nuo stalo ir nunešti 
iš kur paimti, tuomet ati
duoda atgal užstatytąjį 
“propuską”.

“Gyvenimas Rusijoj sta
čiai nepakenčiamas”, pasa
kojo musų svečias. “Nors už
darbiai išrodo didesni negu 
prieš karą, bet kai palyginsi 
su gyvenimo brangumu, tai 
prie dabartinio uždarbio 
žmogus negali nei pavalgyt, 
nei apsirengti.”

Tai pasakęs, jisai atkišo 
vieną koją:

Štai. Leningrade pirkti 
važiuoja visa musų poųstvaJ čeverykai. Užmokėjau 60
Sako, rinksią lietuvišką ka
ralaitę. o gal ir karalių ap
rinks. Vyčiai maršuos cibu- 
liarną maršą, švento Kazi
miero seserys kazoką šoks. 
kun. Brička kelią pravodys, 
kun. Skripka į būgną muš, o 
aš, kaipo generolas, turėsiu 
Vytauto vietoj ant juodos 
kumelės joti. Taigi gudbai. 
Maike, turiu bėgti ariop. 
kad mano ekspresnas trei- 
nas neišeitų, ba ant freitų 
turiu važiuot.

—Laimingos kelionės,
tėve.

Amerikos Spauda
Giria Suomiją.

“Suomija užsimokėjo pil
nai. Visi kiti defoltavo. Pui
kus turi būt žmonės, tie fi
nai!”

Taip Amerikos buržuazi
nė spauda giria suomius, 
kurie pilnai užsimokėjo sa
vo nuošimčius Amerikai. 
Kaip Bostono “Herald” sa
vo editoriale nupasakoja, 
tai kitos tokios tautos be 
veik nėra, kaip finai. Savo 
pažangumu, švarumu, stip 
ramu ir geru skoniu finai 
pralenkiu net ir amerikie
čius. Finų sostinė Helsing- 
forsas mušanti New Yorką 
daugeliu žvilgsnių. Ir tai vis 
dėl to, kad finai užsimokėjo 
Amerikai savo procentus 
Tik truputis aukso, o kaip 
jis daug reiškia aukso mai
šams!

rublių!”
Tiesa, čeverykai išrodo 

neblogiausia, bet Amerikoj 
tokius galima gaut už $2.50.

Na, gerai, o koks gi yra 
dolerio-rublio santikis?”pa- 
klausėm mes jo. “Kitaip sa
kant, kiek bolševikų rub
lis dabar yra vertas Ame
rikos pinigais?”

Nelygu”, atsakė sugrįžęs
iš Rusijos lietuvis. “Jeigu 
nueisi dolerių keisti į val
džios kontorą, tai už dolerį 
seniau mokėdavo 1 rublį ir 
96 kapeikas. Dabar jau ir to 
nemoka, nes doleris truputį 
atpigo. Štai, atvažiuodamas 
Amerikon pirkau 5 dolerius, 
tai užmokėjau 8 rublius.”

Tokiu budu išeina, kad 
pora čeverykų, kurią Ame
rikoj galima gauti už $2.50, 
Leningrade kaštucja$37.50.

Bet rublio kursas Rusijoj

Rusijos svetimų šalių pini
gus labai sunku. Įvažiuoda
mas turi parodyti, kiek pini
gų su savim įsiveži, tą sumą 
pažymi tavo paspoite, ir ta
da išvažiuodamas galėsi sa
vo pinigus išsivežti. Jei to 
nepadarysi, tai viską atims 
ir konfiskuos.

Svetimšalius darbininkus’ 
ir technikus Sovietų valdžia 
prižiūrinti daug geriau, ne
gu savo žmones. Svetimša
liams esančios net atskiros 
krautuvės, kur prekės yra 
daug geresnės ir kur galima 
gauti beveik visko. Į tas 
krautuves rusai darbininkai 
negali įneiti.

Patarnavimas irgi esąs 
kitoks svetimšaliams, ir ki
toks rusams. Kuomet rusas 
darbininkas nueina savo 
kooperatyvan nusipirkt mė
sos, tai krautuvninkas at
plaus gabalą, pasvėręs drėbs 
jam į rankas —ir neškis kru
viną mėsą plikose rankose 
per miestą namo. Bet kur 
perkasi svetimšaliai, tenai 
jau kitaip: mėsą atpiauna. 
pasveria, gražiai suvynioja į 
popierą ir d a siulu suriša.

“Na. o kaipgi tamstą iš
leido Amerikon? Ar kliūčių 
nedarė?” paklausėm mes 
sugrįžėlį.

“Aš esu Amerikos pilie
tis”, paaiškino jis mums, 
“todėl kliūčių daryt negalė
jo. Išdirbau sulygtą laiką ir 
turėjo išleisti.”

Parodė mums savo pasą 
su fotografija. Pridėtos prie 
jo rusiškos antspaudos ir ki
tokie pažymėjimai liudija, 
kad jo tikrai butą Rusijoj ir 
gyventa pasakojamose vie
tose. Rodė ir savo kortas 
maistui pirkti.

Paliko “Keleivio” redak
cijai pilną vardą ir pavardę 
bet prašė laikraštin to nedė
ti. Sako, jeigu kas tam neti
kėtų ir pradėtų ginčyt, tuo 
met aš galėsiu atsiliepti 
pats.

Jis sakėsi sugrįžęs ne vie
nas, bet 16 jų parvažiavę. 
Visi pasiėmę vieni kitų var 
dus ir adresus ir, jei butų 
reikalo, visi 16 paliudysią 
tą patį.

! to “kurso”- pakėlimas yra 
1 niekas daugiau, kaip tik be
gėdiškas vargšų žmonių ap
gaudinėjimas.

Kitas dalykas, kurį rei
kia pasmerkti, tai mulkini
mas žmonėms akių duodant 
Amerikos lietuviams pasus. 
Oficialiai, tie pasai yra 
duodami nemokamai. Ir ant 
paties paso yra aiškiai pa
rašyta: “Nemokamai.” Bet 
imant pasą reikia užmokėti 
konsului šitokius mokes
nius:

Už konsulo paliudymą, 
kad esi Lietuvos pilietis, 
$3.75.

Už pasą, jei esi registruo
tas pilietis, 50 centų, o jei 
neregistruotas—$2.

Vadinasi, “nemokamas” 
pasas pareina neregistruo
tam piliečiui arti $6.00. Ta
čiau jeigu kelsi prieš tai 
protestą, tai nieko negausi, 
nes neturi jokio įrodymo, 
kad valstybinėj Lietuvos į- 
staigoj tave taip nuskuto, 
nes pasporte aiškiai parašy
ta, kad jis tau buvo duotas 
“nemokamai”.

Arba paimkime metrikų 
“legalizavimą”. Jeigu esi 
gimęs Amerikoje ir išsiimsi 
čia iš giminių biuro savo 
metriką, tai turi ją būtinai 
pas konsulą “legalizuoti” ir 
užmokėti 75c., kitaip Lietu
vos valdžia metrikos nepri
pažins. Amerikos valstybi
nių įstaigų padaryti doku
mentai Lietuvos valdžiai iš
rodo “nelegalus”. Juos 
būtinai turi “legalizuoti 
konsulo gumine antspauda.

Ar tai ne komedijos?
Amerikietis.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRALGUA.

DANTŲ ATSPARUMAS. normališkai suaugę, jie liečia 
vienas antrą taip, kad sunku

Rašo Dr. G. Bložis. Chicago. net pieną siūlą į tarpą įtraukti.
Kuomet dantys turi gerą lietį, 
tai į juos maisto neprilenda, bet 
tuomet dantys praranda lietį iš 
priežasties praradimo vieno ar
ba daugiau dantų, o kartais pa
sitaiko, kad dantys buvo krei
vai suaugę, tai ir neturi gero lie- 
čio, o į senatvę, paprastai, dan
tys pasiduoda į vieną arba į an
trą pusę, ir tuomet, valgant 
raumenis arba panašų valgį, 
prilenda maisto į tarpą dantų ir 
pasilieka tarp liečio ir smege
nų, iš kur net sunku ir iškrap
štyti. Užsilikęs maistas ten, y- 
patingai pas tuos, kurie nevalo 
dantų, arba nenaudoja šepetukų 
ir krapštukų, pradeda puti ir 
pudamas pagamina tam tikras 
rukštis, kurios ištirpina kietąją 
dantų medžiagą, tai yra kalkių 
druską suminkština enemelį ir 
tuomet dantis vienas arba ant
ras, kartais ir abu. pradeda puti 
net iki minkštojo vidurinio sluo
ksnio.

Kuri danties dalis yra silpnes-
ne

Skaitytojas gali pamanyti, 
kad čia yra nelemtas klausimas. 
Bet tai yra labai svarbus, nes 
visuomenė, iš priežasties neži
nojimo, dažnai apsigauna, arba 
suvėlina ją taisyti, ir tuomet 
skaudžiai apmoka už tą neži- 
nystę skausmais, sveikata, pini
gais ir, rezultatas to toks, kad 
netenka dantų.

Puvimas, paprastai, praside
da tarpe dantų arba tarpdantė- 
je, ypatingai suaugusiems žmo
nėms ir dar labiau tiems, kurių 
yra praretėję dantys. Puvimo 
priežastis yra — užsilikęs mais
tas tarpe dantų.

Dabar kįla klausimas, kodėl 
tas maistas ten pasilieka, arba 
kodėl jis spraudžiasi į dantų tar
pą? Maisto įsispraudimo prie
žastis yra tame: dantys yra 
nuolaidus į viršų ir į apačią, tai 
yra į šaknis, o paėmus danties 
(kamieną) karūną, mes surasi
me, kad jis turi savo patį plotį 
arba storį viename trečdalyje 
nuo viršaus. Tą patį storį anglų 
kalboj vadina“point of contact 
o mes tą “point of contact” pa
vadinsime “liečiu” (nuo žodžio 
liesti), nes kuomet dantys yra

AGURKŲ AUGINIMAS IR PRIEŽIŪRA.

LIETUVOS VALDŽIA SKRIAU
DŽIA AMERIKIEČIUS.

DIDELĖS LIŪTYS AT
ŠALDĖ ORĄ.

Liepos pradžioje Ameri
koj buvo prasidėjusios ne 
pakenčiamos kaitros. Štai 
kokių butą karščių įvairio
se šalies dalyse:

Shattuck, Okla., 120 laip
snių.

Junction City, Kan., 116.
Wichita, Kan. 106.
Phoenix, Ariz., 104.
Kansas City, 101.
St Louis, 100.
Bet po tų kaitrų užėjo di

delės liūtys ir dabar oras 
pusėtinai atvėso.

Amerikos dolerį skaito tik 
56c., kuomet jo tarptautinis 
kursas laikosi apie 80 centų.

Pereitą sąvaitę Lietuvos 
generalinis konsulatas New 
Yorke išsiuntinėjo lietuviš
kiems agentams pranešimą, 
kad nuo 1 liepos dienos, kei
kiant Amerikos dolerius į 
Lietuvos litus, litas bus skai
tomas 15 amerikoniškų cen-

Pasirodo, vadinasi, kad 
Amerikos dolerį Lietuvos 
valdžia dabar vertina tik
ai 66 centus, tuo tarpu kai 

Londono, Paryžiaus ir Ber
lyno biržose jo kursas laiko
si apie 80 centų. (Paskuti
nėmis dienomis doleris 
-markiai krito. Šį panedėlį 
jis buvo vertinamas jau tik 
69’/<j centų.—Red.)

Tai yra skriauda ir Ame- 
-ikos lietuviams, kurie siun
čia pinigus Lietuvon, ir da 
lidesnė skriauda Lietuvos 
žmonėms, kuriuos šitaip be
gėdiškai apvagia sava val
džia.

Tamsius savo kaimiečius

Lietuvos valdžia gali apgau 
dinėti sakydama, kad Ame- 
•ikos doleris dabar daugiau 
nevertas. Bet ji negali to 
pasakyti mums, amerikie
čiams, kurie žinom tarptau
tinį pinigų kursą ir žinom, 
ko vertas yra lietuviškas Ii 
tas. Tegul te mandrųs Kau 
no ponai pamėgina savo nu 
blukusį litą pasiūlyt kam 
nors užsieny, o jie pamatys, 
kad už jį sunku bus gauti a- 
merikonišką penktuką.

Nežiūrint kaip Amerikos 
doleris svyruoja, jis vistiek 
daug tvirtesnis ir saugesnis 
pinigas už litą. Su doleriu 
galima važiuot per visą pa
saulį ir visur jis eina už ge
rą pinigą, o litas tik Lietuvoj 
galioja. Tai kogi toks pini
gas vertas?

Pagaliau, kuo gi litas yra 
paremtas, jeigu ne doleriu? 
O jeigu taip, tai dolerio kur
sui nupuolus, savaimi suma
žėjo ir lito vertė. Tą nesun
ku suprasti ir nedaug apie 
finansus nusimanančiam 
žmogui. Taigi aišku, kad Ii

Šeimininkės dažnai skun
džiasi, kad agurkai neduo
da vaisių. Todėl prietarin
gos moterys jau iš kalno pri
mėto agurkynan suraišiotų 
virvagalių ir kitokių mazgų, 
manydamos, kad tokie ma
zgai padės agurkams mėgs
ti.

žinoma, tokie mazgai a- 
gurkams nieko nepagelbsti. 
Jeigu agurkai neveda vai
sių. tai priežasties reikia 
iieškot kitur. Taigi aš čia 
nors trumpai noriu skaity
toją supažindinti su agurkų 
auginimu ir priežiūra.

Agurkai yra Indijos au
galas, mėgsta šiltą ir drėg
ną klimatą. Todėl vieta a- 
gurkams parenkama šilta, 
apsaugota nuo šaltų vėjų ir 
saulėta. Nors per didelis 
saulės kaitinimas jiems ne
patinka. Todėl patariama 
Dietiniame lysvių šone pa
sodinti protarpiaiskomų, a- 
guonų ar kitokių aukštų au
galų, ftiomet jie nežymiai 
užpavėsina ir apsaugo agur
kus nuo stiprių saulės spin
dulių. Žemė turi būti nela
bai sunki, puri ir trąši. Tin
kamiausia—lengvi priemo

liai. turintįs daug puvėsių. 
Gerai auga šviežiai plėštuo
se dirvonuose, jei jie tinka
mai patręšti. Neturtingose 
puvėsiais dirvose agurkams 
žydint reikia laistyti tvarto 
-imtomis. Imama 1 dalis sru
tų ir 3 dalys vandens. Prie 
diegų pagaliuku padaroma 
keletą skvlučių ir laistoma 
šiuo skiediniu. Laistyti ge
dausią po lietaus. Tada au
galai gerai auga ir veda vai
dus. Kas neturi srutų (mat, 
-imtos turi būti iš tvartų su
rinktos i tam tikrus betoni
nius šulinius, t. y. labai gera 
ir brangi trasa), gali paimti 
statinę, pridėti trečdalį jos 
karvių mėšlo ir pripilti iki 
viršaus vandens. Taip pa
puoštas mėšlas laikomas — 
rauginamas 12—16 dienų, 
dažnai išmaišant. Po to var
tojama kaip ir srutos.
Pradžioje jų augimo (dai

gams kiek paūgėjus) gali
ma laistyti keletą kartų sa
lietros tirpiniu. Kibirui van

dens dedama 10—12 gr. 
(maždaug arbatinį šaukšte
lį) salietros. Blogai tręštose 
dirvose būna daugiausia vy 
riškų žiedų—tuščiavidurių, 
kurie vaisių neveda. Perdi 
delis patręšimas mėšlu taip 
pat nepageidaujamas, nes 
augalas smarkiai auga, o 
duoda mažai žiedų.

Daigams paaugus iki 2-3 
mazgų, reikia juos apkaup 
ti ir užpilti durpinės ar kom- 
postinės žemės. Tuomet ne
reikia taip dirvą purenti, ji 
geriau užlaiko drėgmę ir 
duoda šaknelėms maisto. 
Kaupti reikia atsargiai, kau 
nesužalotume šaknelių, ku
rios visai paviršiuje. Ap- 
kaupti agurkai išleidžia 
daug naujų pridėtinių šak 
nelių ir augalas geriau au 
ga.

Kartais agurkus užpuola 
ligos, ant lapų ir vaisių pasi
rodo rudos dėmės arba atsi
randa miltligė, viršutinę la 
pų pusė pasidaro apklota 
miltuotu sluoksniu. Nuo ši
tų ligų geriausis vaistas yra 
bordo skiedinis. Angliškai 
vadinasi: Bordeaux Mix- 
ture. Gaunamas sėklų .krau
tuvėse. Prie jo būna ir nuro
dymas kaip vartoti. Papra
stai, atskiedžia vandeniu, a- 
Die 5 nuošimčiai to mišinio 
ir 95 nuošimčiai vandens, ir 
apšvirkščia agurkų'lapus.

Jei agurkai gerai auga. 
žydi, bet vaisių neveda, rei 
kia nugnybti viršūnę. Tada 
sumažėja virkščių augimas 
sustiprėja šaknys, ir agurkai 
pradeda daugiau megzti.

Dažnai pasitaiko, kac 
agurkai būna kartus. Kai 
kurios atmainos tam linku 
sios labiau, kitos mažiau. 
Kartumas daugiausia atsi
randa nuo didelės kaitros 
arba jei agurkai pasodinti 
šviežiu arklių mėšlu tręšto, 
dirvoj. Dalinai kartumą ga
lima pašalinti mirkant juos 
šaltam vandeny.

At Ūkininkas.

Youngstown, OHio.—Plie 
no gamyba pereitą sąvaitę 
čia pakilo iki 63 nuošimčių

Kita vieta, kur pradeda dan
tis puti, nedaro skirtumo, kaip 
suuagusiems, taip ir vaikams, 
tai yra anatomiškuose ravukuo- 
se ir duobutėse ant kelminių ir 
prie kelminių dantų. Čia irgi ta 
pati puvimo priežastis—nuo už
silikusio maisto, bet čia. papra
stai. minkštas maistas, lyg bui
zos formoj, čia užsilikęs mais
tas tiek daug pavojingas, kaip 
kad tarpdantėje, ypatingai ei
nant gulti, nes miegantis žmo
gus beveik kiekvienas turi už
daręs bumą ir tuomet susidaro 
geros sąlygos maisto puvimui. O 
supuvęs dalykas visur daro blė- 
dį, ypatingai dantims ir dar 
daugiau pavojaus, negu kur ki
tur. Taigi, nepamirškime po 
kiekvieno valgio dantis valyti, 
tuomet mažiau turėsime su jais 
vargo.

Trečia vieta, tai yra pagal 
smegenis, ir tas liečia visus dan
tis. kaip priešakinius, taip ir už- 
pakalnius. čia dantų gedimas 
prasideda nuo rukščių seilių, 
kas yra beveik dar pavojingiau, 
nes žmogus visai nejaučia, arba 
nepatiria, umaus skausmo, tik 
kartais jaučia mažą skaudėjimą, 
kuris vėl greitai praeina, kol pu
vimas daeina iki gyvio, o pasie
kus gyvi, suprantama, koks re
zultatas—neapsakoma* skaus
mas. Tuomet nebežinome nei 
kur dingti. O dažniausiai tai pa
sitaiko naktį. O kur tada dingti? 
Vienas išėjimas—pačiam gydy
tis. o neturint vaistų, kuo gi 
gydysies? Tuomet dedame šaltą 
arba šiltą vandenį, o nuo to ne
gavę pagalbos, dedame nemai
šytą alkoholį kuriuo išplikome 
bumą ir dienos sulaukę nueinam 
pas gydytoją, kuris vieną iš 
dviejų padaro: ištraukia dantį 
arba išima iš danties gyvį, po 
to tuo dantim maža tegalime 
pasinaudoti. Reiškia, patys save 
nuskriaudžiame.

Pajutus danties skausmą, o 
negalint pasiekti dantų gydyto
ją, reikia pačiam gelbėtis sekan
čiai: paimti stiklą gerai šilto 
vandens ir įdėti arbatinį šauk
štuką paprastos druskos, drus
kai ištirpus, išsiplauti bumą, su
rasti dantyje skylutę, ir, apsu
kus ant dantų krapštuko vatos, 
atsargiai išvalyti skylutę. Po to 
paimti gabalėlį švarios vatos, 
pavilgyti į gvaizdikų aliejų (oil 
of eloves) ir įdėti į skylutę taip 
giliai, kaip galima, kitą vatos 
gabalėlį uždėti viršui, ant vir
šaus uždėti gabalėlį popieros ir 
palengva sukąsti dantis. Tas nu
malšins skausmą. Bet reikia ne
užmiršti, kad tuo danties visai 
nepagydysi, reikės eiti pas gy
dytoją. Tuom tik laikinai pasi- 
liucsuosi nuo skausmo.

(Pus daugnu).

M. 1____________________:__________  —____■MBfiaBiT- - -_______
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Barzdaskutykla Nykštukų Miestely, i Žinios Apie Moteris. PAJ1ESKOJMAL

KAINOS KĮLA.
I Prekių kainos Amerikoje 
kjln kas diena.

Žmogus turi valdyti mašiną, Kviečiai pereitą sąvaitę 
bet ne priešingai. pasiekė jau $1.10 bušeliui.

Birželio 13 d. pasaulinėje Nelabai senai jie buvo apie 
ekonominėje konferencijo- 43c. bušeliui. Dabar jau 
je kalbėjo franeuzų atstovas pranašaujama, kad bušelis
Daladier. Jis priminė, kad pasieks $2.00. 
dabar pasaulyje esą dau- Kiaulių 100 svarų gyvojo 
giau kaip 30,000,000 bedar- svorio neseniai Chicagoje 
bių ir kad nedarbui pašalin- buvo $2. dabar jau $5.50. 
ti nepakanką sutarčių. Visų Galvijai buvo parduoda- 
pirma, esą, reikia išspręsti mi po $3 už 100 svarų, o da- 
gamybos ir prekybos klausi- bar jau pakilo iki $7.60. 
mus, reikia, kad žmogus Bovelna pašoko iki 10 
valdytų mašiną, o ne mašina centų svarui (nesenai buvo 
žmogų. Toliau Daladier pa- 4,/4c.) Prie tokios kainos ji 
brėžė reikalą stabilizuot va- esanti taip kaip “baltas auk- 
liutas. sudaryti pastovesnius sas” farmeriams. Bovelną 
prekybinius susitarimus, Jungtinėse Valstijose augi- 
tam tikromis sutartimis na- na apie 2,000,000 farmerių. 
cionalizuoti gamybą, orga- Pabrango taip pat varis, 
nizuoti viešuosius darbus, švinas, stiklas, viela, cemen- 
kuriais butų galima suma- tas, skarda, plienas ir kita 
žinti nedarbą. Jo nuomone, medžiaga, reikalinga namų 
reikią pabaigti devizų karą statybai. Todėl turės pa- 
ir grąžinti aukso judėjimui brangti ir namai, 
laisvę. Vyriausybių pastan

Pasauly 30,000,000 
Bedarbių.

Rusijoj yra 6,000,000 mo
terų darbininkių, kurios gy
vena iš savo uždarbio. Jos 
dirba visokį darba, prade-

PABĖGO SUBANKRUTA
VĘ PIRKLIAI.

Kauno apyg. teismas ap- Pajieskau Tony Kasper> gyvena
svarstęs kreditorių skundus kur apie Seattle, Wash. paeina iš
‘ ----- ......................Raudėnų parapijos, Kauno gub. Kas

žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia.

KAZIMIERAS ŠEMAKLIS 
10 Hubbard St., Ludlow, Mass.

baldų dirbtuvės savininkų ir 
pirklių (Šančiuose) pripa

dant nuo valdžios įstaigų iri žino bankrotu ir nusprendė 
baigiant anglių kasyklomis. 1 suimti, bet kai policija nu-

__________ vyko Glezerių suimti, juodu
Meksikoj yra moteris, ku- jau rado į užsienį pabėgu- 

ri eina arenose kovoti su S1US-
buliais. Ji vadinasi Matilda 
Card^nas. Eidama bulių ko-
vnn ti tt7Qidpdjl Cpl^vai vai!—’ MISEYICIAI, Saliamonas ir Justi- von, ii užsideda gelsvai iau nas kilę u Surviliškio v Kedainių 
doną kepuraitę, melsvai rau- apskr., karo metu tarnavę Amerikos 
doną kapą. baltą šilkine' JjarVuom€nėje’ °rven* Amstwdam’

J IEŠKOMI

bliuzą, raudoną andarokėlį 
ligi kelių ir naginaites be 
kurkų. Įerzinta bulių ji pa
skerdžia kardu vikriau da 
negu vyrai.

Japonietė Josi Tann, kuri 
lanko Los Angeles miesto 
high schoolę. yra pripažinta 
kaip geriausia atletė iš visų 

(Los Angeles miesto moki
nių.

Vienatinis asmuo, kuris 
Chicagos parodoj yra įtaisytas “nykštukų miestelis’’, kur apie įurj teisę pasirašyti ant do- 

60 nykštukų vyrų ir moterų atlieka visokius darbus, šiame knmantu nro-zidontn Rnnsa- 
vaizdely parodyta nykštukų barzdaskutykla: nykštukas barzda
skutys skuta žmogui barzdą, o nykštukė moteris "manikiu- 

i ruoja” jam nagus.

kumentų prezidento Roose 
velto vardą jo nesiklausęs, 
yra Jungtinių Valstijų že
mės biuro raštininkė Mrs.

SALĖ, KURIOJ TILPS 
20,000 ŽIŪROVŲ.

Sovietų vyriausybė ren- tas LietUVOS OpCTOS

giasi statyti Sovietų rumus, Artistas.
Japonijos atstovas parei- kurių plano pagrindu pade- ,

škė, kad Japonija esanti lin- tas architektoriaus Jofano Joruiuna* vyko Chicagos 
kusi grįžti prie aukso stan- nrnipktas Svarbiausias ni- Parodon pamatyti “Lietu- 
dardo' Lenkijos atstovas pa-

gos turėtų būti derinamos ta 
linkme, kad butų galima iš
vengti ekonominių nesusi
pratimų.

, Leafie E. Dietz. Ji deda pre- 
NeW Yorke Sulaiky- NELAIMINGI ATSITIKI- : zidento pavardę ant paten- 

MAI 'tų, kurie duodami naujaku-MAI.
Ties Kaunu Nemune bu-;riams, einantiems kurtis ant

j vo pastebėtas plaukiąs žmo
gus. Įplaukęs į vidurį Ne-

N. Y.
MORKŪNAS Pranas, g. 1894 m. 

Skakų km., Šiaulių apskr., iki 1914 
m. gyvenęs Newark, N. J.

PUPINIS Aleksandras, gyvenęs 
Riverside, N. J. bent iki 1928 m.

PARCIAUSKAS, Kazio s., Pranas, 
kilęs iš Titonių km., Šiaulių apskr., 
1921 m. gyvenęs Plymouth, Pa.

PALKAUSKAS Kazys, iš Žiežma
rių m., Trakų apskr., gyv. Brockton, 
Mass. ir Rochester, N. Y.

KOMER-KOMARAS Erazmas, iš
radėjas, 1910 m. gyvenęs New Yor
ke.

KENISIENĖ Teofilė, gyvenusi 316 
Marshall St., Philadelphia, Pa.

BOLCEVIČIUS—BOLAND Stasys, 
kPęs iš Alsėdžių v., Telšių apskr., gy
venęs Bostone ir Montrealy, Kana
doje.

ŠVELNYS Aleksandras, Amerikon 
į New Yorką atvykęs prieš 30 metų.

ŽUKAUSKIENĖ-Jonauskaitė Pet
ronėlė, kilusi iš Alsėdžių v. Telšių 
apskr., Amerikon atvykusi 1913 m., 
turinti brolį Kazį, gyv. Mass. štate.

PUODŽIUKAS—Padzulis Kazys, 
gyv. 125 Wall St., Elizabeth, N. 
kilęs iš Reistinių km., Tauragnų v., 
Utenos apskr.

PATRIMĖKAS-Petriką Jonas, tar
navęs kariuomenėje Fort McKinley, 
Maine, vėliau apsigyvenęs Barre 
Plains, Mass., kilęs iš Naumiesčio, 
Šakių apskr.

MARKEVIČIUS Aleksandras, gyv.

Pajieškau MYKOLO PETRAUS
KO; girdėjau gyver.a Blue Island, IU., 
turiu labai svarbų reikalą, | meldžiu 
atsišaukti jo paties; kurie žinot kur 
jis randas, malonėkit pranerti, busiu 
dėkinga. T (28)

MRS JULĖ PETRAUSKIENĖ 
1449 Ferdinant Avė. Detroit, Mich.

Pajieškau mano mylimos žmonos ir 
dukters Julytės. Prašau šiuomi labai 
gražiai kad greitai sugrįžtumėt. Jei
gu nenorėsit su manim kartu gyvent, 
tai pasiimkit fornišius negu palikt 
ant n.ekų. Prašau sugrižt. (28) 

J. KLIMAS
22 Scholes St, Brooklyn, N. Y.

BRONĖ DAMAŠEVIčIENĖ pajifi- 
škau savo vyro Jono Damaševičiaus, 
jis paeina iš Kauno gub., Baisiogalos 
parapijos, 50 metų senumo. Jis ma
ne paliko 1916 m. ir nuo to laiko aš 
negaunu nuo jo jokios žinios, ar jis 
gyvas ar miręs. Kas žino kur jis ran
dasi ir kas su juo atsitiko malonėkite 
pranešti, busiu labai’ dėkinga, arba 
pats lai atsišaukia. Vincas Žukas ne
senai atvažiavo iš Lietuvos, norėtų 
pasimatyt su savo krikšto tėvu. Ad
resas: (29)

MRS BERTA DOMASEVIč
222 McClellon St.. Philadelphia, Pa.

S. ŽIDEIKIUTĖ—Stuikienė, pajie
škau JUOZO JANKAUS, Pavandenių 
miestelio, Varnių valse., Telšių aps
kričio; jis dabar gyvena Philadelphia, 

.Pa., bet aš pamečiau jo adresą ir ne- 
' galiu susirašyt. Girdėjau buvo parva- 

J.,! žiavęs į Lietuvą, bet vėl sugrįžo. Kas 
žino kur jis randas, prašau pranešti, 
busiu dideliai dėkinga. (29)

MRS STASĖ STUIKIENĖ 
4903 Greenhill avė., Baltimore, Md.

Jungtinių Valstijų žemės. Į- MainZ.
statymas reikalauja, kad Paltanavičius Antanas, kilęs iš

Parodon pamatyti 
vių Dieną”.

Pereitą sąvaitę Ellis salo-

projektas. Svarbiausias rū
mų fasadas bus atkreiptas į 

žymėjo, kad, esą, pavojinga; Kremlį. Rūmuose bus viena 
per daug dėti vilties kainų apskrita salė. kurioje galės ie, New Yorke, tapo sulai- 
pakėlimui. Svarbiausias tik-' sutilpti 20,000 žmonių. Šalia kvtas Lietuvos operos artis- 
slas esąs grąžinti pasauliui jos bus įrengtas knygynas tas K. Jorušunas, kuris no- 
suvartojimo galią. su 500,000 tomų knygų. Be rėjo atvykti Chicagos Paro-

Šita konferencija be maž- *>“? įrengta kita salė don ir paskui pasižvalgyti 
ko neiširo, nes Amerika ne- 6-000 žmonių, skinama su- po visų Amenkų. 
sutiko grįžti prie aukso pi- smnkunam. simfonijos kon- Apie jo keliones tikslus 

r certam ir vaidinimam. Taip Lietuvos laikraščiai rašo
pat bus įrengta visa eilė taip:
kabinetų, reikalingų įvairių Šiaulių Valstybinio Dra- 
suvažiavimų darbams.Tech- mos Teatro artistas p. Ka- 
niškai Sovietų rūmai bus zys Jurošiunas, birželio 19 
apdirbti pačiu modemiš- d. iš Klaipėdos uosto išplau- 
kiausiu budu. kė Šiaurinėn Amerikon. Jis

---------------- ' plaukia didžiausiu švedų
AUSTRIJOS LAIKRAŠ- , transatlantiniu g a r 1 a ivi u 
ČIAI TURI SKELBTI Į “Gripsholm”, kuris

mgų.

Nauji Volivos “Pra
našavimai”.

Wilbur Voliva gyvena 
šiais laikais ir yra Zion City, 
III., majoras, tačiau savo 
protu yra atsilikęs nuo šių 
dienų kokį 1,000 metų. Jis 
dar tiki, kad žemė yra plok
ščia ir kad biblija yra tikrai 
“Dievo žodis”. Šiomis die
nomis jis pradėjo pranašau
ti savo miestelio parapijo- 
nims, kad neužilgo busianti 
jau svieto pabaiga. Visų 
pirmą ateisią septyneri sau
sros metai, kuomet visam 
pasauly nebusią kas val
gyt. Bet jo parapijonams 
bado nereikėsią kentėti, nes 
Dievas “pašauksiąs” juos 
pas save pirm to. Gi visi vel
nio parsidavėliai, kurie tiki 
kad žemė yra apskrita, turė
sią mirti nuo bado, o kurie 
neišmirsią badu, tuos paim
siąs Antikristas. Antikristas 
jau ateinąs. Mussolinis ir 
Hitleris esą jo pirmtakunai.

UGNISGERIAU TEGUL 
PRARIJA.

Greenville, III.— Farme-

muno pradėjo šaukti pagal- tuos narašus dėtu moteris Marijampolės apskr. gyv. 555 Metro- 1 > - , > M& Ias,u® moteris, į Ave_ lr §3 stagg St. Brook-
bos, kuri netrukus pribuvo. nes šešios motervs iš eilės y- lyn, n. y. 
ir žmogų, jau nustojusį są-, ra tą biurą valdžiusios ir tas kščhT’ 
monės, ištraukė. Apie savo paprotys virto įstatymu, 
kelionę per Nemuną papa
sakojęs, kad keliantis laive
liu per Nemuną kiti vyrai jį na*i"s. 
išvertė į vandenį, norėdami dirbi bent kokį darba. 
jį nužudyti. Nukentėjęs va- J kaspar
dinasi Ramdeika.

Barvydžių kaime, Luokės 
valse., Telšių apskr. nakties 
metu iš ganyklos nežinomi 
piktadariai pavogė Šimkie
nės Barboros 2 metų kume
lę. vertės 170 litų.

PAJIEŠKAU DARBO
Ant farmos arba bent kokį; esu 

viduramžis žmogus, galiu

162 Bolton SL, So. Boston. Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėjimui Laikrodukų. Dide-1 

lis nuošimtis. Rašykite: (28)
RAMOVA JEMELRY CO.

£>14 So. Halsted sL Chicago, 111.

PETRAŠKA Antanas, kilęs iš Any- 
v., Utenos apskr., seniau gyve

nęs 266 Front St., Brooklyn, N. Y.
JOVAIŠAS Povilas, Antano s., gy

venęs Mellin, Wis.
MIKULUIS-Mitchell Leonas-Zig- 

mas, kilęs iš Alytaus apskr.
MURAŠKIENE-Mikulevičiutė Ona, 

gyv. Binghamton, N. Y. ir Nanticoke, 
Pa.

Consulate General of Lithaania,
11 Waverly Place East,

New York, N. Y.

JULIA BAKUTIS po vyru Vitkus 
pajieškau brolio Frano čakaus, po 
patėviu Bakutis; iš Lietuvos paeina 
Mikališkių kaimo, Pašušva parapijos, 
girdėjau kad gyveno kada tai Buf
falo, N. Y. ir paskui išvažiavo j Chi- 
cagą ar kur kitur. Prašau broli atsi
liepti jei esi gyvas, norėčiau labai pa
simatyt. Kas žino kur jis randasi ma
lonėkit pranešti už ką labai busiu 
dėkinga. (29)

MRS JULIA VITKUS
739 Coster St., Bronx, New York 

APSIVEDIMA1.

Stambus Nebojimas

siomis
VALDŽIOS PROPAGAN- dienomis iš Amerikos atga- 

DĄ. ■ beno gausingą lietuvių eks-
Birželio 30 Austrijos vai- kursiją.

džia išleido patvarkymą,* Artisto K. Jurošiuno svar- 
kad visi laikraščiai be išim- blausias kelionės tikslas — 
ties privalo skelbti nemoka- pamatyti pasaulinę Čikagos 
mai ir be jokių komentarų parodą ir dalyvauti tos pa
valdžios politinius praneši- rodos ribose įvykstančioje 
mus, iki 600 žodžių kas die- “lietuvių dienoje”, kuri bus 
na. : liepos mėn. 16 d. Tai dienai

---------------- i artistas gabena net kelis
VOKIETIJOJ RASTA į komplektus lietuviškų sku-' dę toje dėžutėje pinigų ir 

400,000 METŲ ĮRANKIAI, dučių, kurie, artisto manv- nieko kito nepaėmę, pikta
Vokietijoj iškasta kauli- F!u’ būt tiksią ‘ lietuvių 

niai Įrankiai, kuriuos prieš- dienos muzikalinei progra- 
istoriniai Pareinės gyvento- T9al‘ ®lalP uzjuno tautie 
jai vartojo 400,000 metų at- ?lams art- K- Jurosunas ga- 
gal. Jų senumą nustatė *?ęna dovanų gražiausių 
Mainzo gamtos istorijos L.'.e,tuv°? vietų vaizdų, lietii- 
muziejaus direktorius d-ras liaudies meno dirbi-
Otto Schmitgen, pasiremda- ni^tlr _
mas tais žemės sluogsniais, , . K- Jy’ osiunas Ameri

koj įsbus visą vasaros laiką, 
t. y. iki rudens sezono pra
džios. Ten viešėdamas ma
no arčiau susipažinti su lie
tuvių kolonijų kulturiniu 
gyvenimu, svarbiausia, su

kuriuose jie buvo užsilikę.

NACIAI PRAŠALINTI IŠ 
AUSTRIJOS SEIMO.
Vienos provincijos seimeris William Bilyeu čia taip’

susipyko su savo žmona, bu¥0 15 nįci pereitą . ^"“kiaunimo ornani^ 
kad nutarė sunaikinti visą' iZ+otvr skautu ir jaunimo orgamza* i j •• x i^b’aitę seimas išleido įstaty- nnxs vrnsavo turtų, kad jai netektų. Į kuriuo visi Hitlerjo nes JIsaI Pab J™
Jisai nušovė bei nunuodijo ninkai g prašaiinami>
34 galvijus, 400 vistų, pąs-,kaip0 kenksminįi valstybei 
kui uzdege tnobas ir viską gaivalai 
ugnis prarija, negu tai raga s

žymus jaunimo organizato
rius ir veikėjas.

nai bobai tenka”, pasakė ji
sai policijai, kuomet jį su
ėmė.

UŽDARYS 23 ORO OB
SERVATORIJAS.

Washfingtono pranešimu,
1 rugpiučio busią uždaryta 
23 oro biuro observatorijos, 
kurias užlaiko žemės ūkio
departamentas. Jos rinkda- DĖL MERGINOS žl ingę 
vo žinias apie oro stovį ir 
siųsdavo jas į Washingtoną.

IR I

t, yra geras terminas tiems vyrams ir
RumsiskėS valse., Milžinų* moterims, kuriems stokoja gyvumo ir 

kaime, sudegė Katrės Lit- i S V^ėt^8™ tiek tvirti’ 
vinskienės kluonas 500 litui
vertės.

Petrašiūnuose, iš greitai 
važiuojančio prekinio Ber- 
zinickio autobuso iššoko P.
Azarenka ir sunkiai susiža-

REIKAL1NGA MOTERIS ar mergina 
oiie namų darbo, tarpe 35 ir 40 m. 
Priežastis—senai serga šeimyninkė. 
Šeimyna—4 suaugę, namas nuosa
vas, gražioi vietoj. Gera proga dėl 
doros katalikės moteries. Jei daugiau 
norėtų žinot — atsakysiu per laišką. 

S. TAREILA,
273 Rogers St. Lowell. Mass.

Nusa-Tone
PARSIDUODA FARMA.

yra Gydytojaus Specialisto preskrip- 
cija. kuri suteikia geresnę sveikatą, 
daugiaus spėkų, ir daugiaus gyvumo 

. . tūkstančiams vyrų ir moterų virš ke- .
lojO. Nugabentas miesto Ii- turiasdešimts arba keturiasdešimts Į mui. 
o-nninėn ' Pen^*'J mttų amžiaus. Jūsų vaistinin-1
gumiieil. , kas par(juos jums vieno mėnesio var.

Radviliškio mieste nezi- tojimui NUGA-TONE tabletkų už
nnmi niktadariai kė<inn<ti viens» do,eri» tikrieji yra pilnai ga nomi piKiaaanai he>mosi rantuoti _ nepnimkite užvaduoto- 
apvogtl R. katalikų bazny-! jus—jus galite gauti tikrąsias.

Išmušę langą, piktada-

40 akerių, su triobomis ir sodas. 
Žemė gera, visa apsėta gerais javais, 
ir apsodinta, tik 5 mailės nuo mies
telio. Dabar geriausias laikas pirkti. 
Kaina tik $1100—$600 įnešt, kitką 
išmokėjimais. Norint platesnių žinių 
įdėkit konvertą su štampa atsaky- 

(29)
JOE KAZUNAS,

R. 1, White Cloud, Mich.

cią.
riai įlindo i vidų ir atplėšė 
aukoms rinkti dėžute. Nera-

Frank Ricickio
MOSTIS

dariai pasišalino.
Jeigu kurie kenčiat skausmus ne- 

t gyjančių Ronų ir Olsers, ant kojų ar 
kitų kūno dalių, kurios parausta pa
mėlynuoja, sutrūksta, atsiveria žaiz
dos, skauda ir niežti. Kuriems tas 
pasireiškia, vartokit F. Ricicko mos- 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, $2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun-

GENGSTERIO DIAMON-
DO NAŠLĖ NUŠAUTA
Brooklyne, savo aparta _  _

mente, pereitą sąvaitę buvo čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
rasta nušauta garsaus kitą- J
syk gengsterio Jack Dia-
mondo našlė. Pats Diamond 
buvo nušautas Albany vieš
buty pusantrų metų atgal.
Gengsteriai žudo vieni ki
tus.

registruotame laiške šiuo adresu: (-)
FRANK RICICKAS 

1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

Šiomis dienomis Klaipė
dos mieste ir apskrity iš var
žytynių bus parduodami a- 
pie 20 ūkininkų ūkiai dėl 
skolų.

FARMERYŠ UŽMUŠĖ
ŽMONĄ IR PATS NUSI 

ŽUDĖ.
Netoli Worcesterio perei-

KIAUŠINIUS VEŠ 
AUSTRIJĄ.

Lietuva yra gavusi kon- (a savaitę farmeryš Dwight 
tingentą, gegužės — spalių Whittemore nušovė savo: 
mėnesių laikotarpyje, kiau- žmoną ir pats nusižudė. Po- 
šinių įvežti Austrijon. licija rado moteri nebegyvą 
Tai nauja kiaušinių rinka ir iovoj? yvrą ant žemės. Mo- 
darys įtakos į kiaušinių kai- tįvai nežinomi.
nas Lietuvos vidaus rinkoje. -------------

------------------- I LIETUVA PASIRAŠĖ
NEPUOLIMO SUTARTI 

SU RUSIJA.
Iš Londono pranešama,

KONDUKTORIUS.
Kaune siaurojo gelžkelio 

Pasiremdamas tomis žinio- konduktorius V-gas vienam kad pereitą sąvaitę tarp 
mis, meteorologijos biuras restorane Lukšio g-vė j pei- Sovietų Rusijos ir Lietuvos 
Washingtone spėja oro per- liu durėsi į krutinę. Susiža- buvo pasirašyta nepuolimo 
mainas. Tas darbas nutarta lojo labai sunkiai ir vargu sutartis. Jos nuostatai esą 
susiaurint, nes norima su- pasveiks. Žudės dėl mergi- tokie pat, kaip ir kitų pana- 
taupyt pinigų. nos. šių sutarčių.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro M ar gėrio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS 
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA
Puikus, gražiais medžiais apaugęs 

dešimt akerų Pikniko Daržas; yra 
puikus šokiams pavilijonas, lauke 
40 stalų ir sėdynių; yra moderniškas 
8 kambarių mūrinis Kliubo namas, 
puikiai įrengtas su visais naujais mo
derniškais rakandais; taipgi pilnai į- 
rengtas “baro” ruimas. Yra išranda- 
votas per visą sezoną ir duoda gerą 
įeigą. Savininkas parduoda Daržą la
bai pigiai ir duos prieinamas sąly
gas. Minėtas Daržas randasi tiktai 
10 mailių nuo Chicagos. (31)

A. MIL1AUCKAS 
1837 So. 19th Conrt, Cicero, III.

PARSIDUODA—Dr. Spalding far- 
ma, Woodstock Hill, Conn.; viena 
puikiausių vietų visoj Connecticut 
valstijoj. Yra 100 akerių geriausios 
žemės, obuolių sodas virš 600 medžių 
ir visi pilni vaisių, 14 ruimų stuba su 
visais įrengimais, barnė dėl 30 raguo
čių pririšt ir 5 arklių. Vištininkai dėl 
2000 vištukų, grinauzė ir kiaulinin
kas. Kurie norit tikrai gerą fjrmą 
atvažiuokit ir pamatykit mane, arba 
rašykit. Y ra tikras bargenas. Racine 
Farm Agency, Danielson, Coon. Te
lefonas 52-3.

Pajieškau sau gyvenimui draugės, 
merginos ar našlės be vaikų, gero 
budo ir kurios mylėtų sudaryti rim
tą šeimynišką gyvenimą, nuo 25 iki 
38 metų, malonėkite atsiliepti. Aš 
esu 38 m. vaikinas, turiu nuosavą gy
venamą namą ir šapą; gyvenimas ga
rantuotas, tik pageidaujama kad tu
rėtų kiek pinigų. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti paveikslą, kurį pa
reikalavus sugrąžinsiu. Atsakymą 
durlsiu kiekvienai, platesnes žinias 
suteiksiu per laišką.

D LUKŠYS,
Cojinton, Altą. Canada

Esu rimta, dora, sveika 26 metų 
amžiaus mergaitė, norėčiau apsivedi
mo tikslu susipažinti su doru, rimtu 
vaikinu, manančiu važiuoti į Lietu
vą. Laiškus prašom siųsti su foto
grafijoms ir tiktai į rimtus laiškus 
atsakinėsiu. Ant juoko prašom nera
šyti. Mano antrašas: (29)

NINA JANOŠONAITĖ 
Gulbių g-vė Nr 15 Klaipėda,

Lithuania.

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 
arkes, kandis, peles, žiurkes.

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok:

“PAGELBA” PUB. CO.
108 W. Broadnay, So. Boston, Ma

Pajauta
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunią romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sataisan. nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Worcester, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkins pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieške- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, (drlrimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. Ma
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. I 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškoįimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ks- 

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimas giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškoįimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Kaune
gtfltkį

cdtt® Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštu* procentus, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.

jtttVO*



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Bažnyčios Kova su 
Mokslu Viduramžiuose

Humoristika
Daug tūkstančių tomų 

šiandien yra prirašyta apie 
Viduramžius. Dauguma mo
kslininkų ir istorikų juos 
smerkia, vadindami tam
siais, barbariškais ir net 
baisiais laikais. Tiktai Kata
likų Bažnyčios atstovai kiek 
galėdami stengiasi viską su
švelninti, ypač kiek tai lie
čia tikybą, dvasininkų gyve
nimą, baisius žiaurumus ir 
kt.

Ir iš tiesų, palyginus su 
buvusis graikų ir romėnų 
pasauliais, Viduramžiai la
bai tamsus ir žiaurus laikai 
Taip gražiai pražydusios 
graikų ir romėnų kultūros 
Viduramžiais sunvko, di-S* 7
džiųjų mokslininkų raštai, 
jų galvojimai ir pasiekti lai
mėjimai beveik visiškai bu
vo užmiršti

Romos valstybės ir kultū
ros žlugimą pagreitino pra
sidėjęs trečiame amžiuje di
dysis tautų kilnojimasis. Di
džiulės puslaukinių tautų 
vilnys, lyg kokio vandenyno 
bangos, nuo IV šimtmečio 
ėmė liete lieti tuometini 
kulturingąji pasauli. Vienos 
puslaukinių srovės stūmė 
kitas ir taip besivaržydamos 
jos slinko iš Azijos i Euro
pą, slinko nuo Dunojaus ir 
Volgos žemupių i didžiąsias 
Europos lygumas, net iki 
Francuzijos ir Ispanijos.

Nuo puslaukinių užplūdi
mo visa didžioji Romos kul
tūra, kaip klaikaus žemės 
drebėjimo supurtytas rū
mas, subiro Į tūkstančius at
laužų. 410 metais pati di
džioji Roma buvo paimta 
gotų karaliaus Alaricho. 
455 met. Romą paėmė van
dalai, o 488 met. gotų caras 
Teodorichas pabaigtinai su
mušė Romos legijonus. Taip 
žlugo pasaulinė romėnų ga
lybė. Griuvus Romos impe
rijai, pradėjo nykti ir jos 
kultūra. Susidomėjimas mo
kslu taip pat išnyko. Ir štai 
nuo to laiko prasideda Vi
duramžių tamsa.

Puslaukinių tautų basty
masis po Europą tęsiasi dar 
keletą šimtmečių. Įvairiose 
Europos vietose vyksta tau
tų mūšiai, kuriuose žūsta 
tūkstančiai ir šimtai tūks
tančių žmonių. Nugalėtosios 
tautos pavergiamos, joms 
uždedama didžiausia pries
pauda. Visi žymesnieji kul
tūros paminklai naikinami. 
Ypač baisiai visa Europa 
buvo nuteriota hunų. Jų va
das Atiia, kaip audra, perė
jo Europą, viską naikinda
mas, degindamas, iš pama
tų griaudamas.

Todėl suprantama, kaip 
turėjo jaustis žmonės, to
kioms audroms siaučiant 

Jie vieninteli išganymą, vie
nintelę laimę bematė išplitu
sioje krikščionybėj. Atsi
randa tūkstančiai vienuoly
nų ir dešimtys tūkstančių 
vienuolių. Katalikų Bažny
čia nepaprastai Įsigali. Dva- 
siškija tampa vyraujanti 
klasė. Jiems padėjo įsigalė
ti ir tai, kad tais laikais be
veik jie vieni tebuvo kiek 
daugiau apsišvietę ir prasi
lavinę. Bažnyčia tampa vie
nintelis švietimo židinys.!• I
Visas mokslas, menas, filo
sofija sukatalikinama. Ir 
taip nuo Romos imperijos ir 
kultūros žlugimo per keletą 
šimtmečių nerandame ti
krojo mokslo, atsijusio nuo 
Katalikų Bažnyčios. Net dar 
daugiau, jeigu kas nesutiko 
su šv. ‘raštu, tai buvo laiko
ma eretiška, klaidinga, ne
tikra. Štai, pav., vienas žy
mus Viduramžių keliauto-, 
jas, geografas vienuolis Ku
zma Indikoplestas Įrodinė

ja, jog graikų mokslininkų 
galvojimas, kad žemė yra 
apskrita, yra visiškai klai
dingas, nes tai nesutinką su 

'šv. mštu. Kuzmos galva, 
musų žemė esanti plakščias 
keturkampis, iš visų pusnį 
apsuptas vandenyno, o už 
jo esanti kita žemė, kur kita
da buvęs rojus. Tvano metu 
prosenelis Nojus su savo lai
vu persikėlęs musų žemėn,, 
kurioj nuo to laiko ir Įsivei
sė žmonių. O kita, už van
denyno, žemė likusi nuo to 
laiko nebepasiekiama. Visa 
žemė, kaip manė Kuzma 
Indikoplestas, esanti aptver
ta keturiomis sienomis, ant 
kurių esąs uždėtas dangus.

Ir reikia pažymėti, kad 
tokios pažiūros i musų pa
sauli vyravo per visus Vid
uramžius. Ir beveik nebuvo 
per visus Viduarmžius nė 
vieno mokslininko, kuris 
butų bent drįsęs kitaip pa
manyti. Kitokios pažiūros Į 
musų pasaulio santvarką 
pradėjo reikštis tik nuo Ko
perniko ir Galilėjaus laikų, 
o tai buvo jau baigiantis 
Viduramžiams ir praside
dant Naujiesiems laikams.

Vėlybieji Viduramžiai 
jau daug ko skyrėsi nuo an
kstybųjų Viduramžių. Ka
talikų Bažnyčia gyvenime 
dar labiau Įsigalėjo. Vie
nuolynai Įsigijo milžiniškus 
turtus ir didelius žemės plo
tus. Vyskupai turėjo ne mil
žiniškus dvarus, bet valdė 
ištisas valstybėles, turėjo sa
vo kariuomenę ir tt Todėl 
suprantama, kad vyskupai, 
vienuolynų vyresnieji (aba
tai) daugiau ėmė rūpintis 
savo turtais, nekaip tikybos 
reikalais. Veržimasis Į tas 
vietas buvo nepaprastas. 
Prasidėjo net vyskupų ir a- 
batų vietų pirkimas: kuris 
kunigas daugiau pinigų po
piežiui sumokėdavo ar pri
žadėdavo sumokėti, tas bū
davo paskiriamas vyskupu 
ar vienuolyno vyresniuoju. 
Pagaliau buvo priėjęs iki to, 
kad vyskupų, abatų vietas 
nusipirkdavo ir paprasti 
žmonės, ne dvasininkai. Su
prantama, kad tokie “vys 
kupai” ir “abatai'" daugiau 
rūpinosi kelti puotas, links
mai gyventi, ūžti, bet ne ti
kinčiųjų tikybiniais reika
lais. Jautresnieji žmonės 
pradėjo kelti balsą prieš to
kį dvasininkų ištvirkimą. 
Pradėjo atsirasti dešimtis i- 
vairių sektų (atskalų), 
smerkiančių Katalikų Baž
nyčią ir jos atstovus dvasi
ninkus. Ir štai kovoti su vi
sokiais nepaklusniais atska
lūnais, su visais, kurie tik 
drįsc kelti balsą prieš dvasi
ninkų ištvirkimą, arba skel
bti bent kiek laisvesni žodį 
buvo Įsteigta dvasiškas teis
mas—inkvizicija. Apskaito
ma, kad inkvizicijai siau
čiant Europoj buvo sudegin
ta ant laužo ar kitomis žiau
riomis priemonėmis nukan
kinta net milijonai žmonių. 
Tarp tų kankinių buvo ir ne 
vienas mokslininkas. Ant 
laužo žuvo eretikai Jonas 
Husas, Jaronimas Pragietis, 
ant laužo buvo sudeginta 
Žana D’Ark, Francuzijos iš
laisvintoja; ant laužo padė
jo galvas ir mokslininkai 
Justinas, Thomas Campane- 
11a, Lucilio Banini ir k. Pa
galiau inkvizicija neaplenkė 
ir pačių didžiausiųjų Vidur
amžių pabaigos mokslinin
kų, pačių šviesiausiųjų tų 
laikų protų —Koperniko, 
Galilėjaus, Bruno ir k.

1473 mt Tomo mieste gi
mė Nikalojus Kopernikas. 
Kopeminkas yra pirmasai

mokslininkas, teisingai iš
sprendęs musų pasaulio san
tvarką. Savo galvojimus jis 
išdėstė knygoj apie dangaus 
judesius. Čia jis Įrodo, kad 
žemė ne tik yra apvali, bet 
dar ji ir sukasi aplink save 
ir kartu lekia aplink saulę, 
drauge su kitomis planeto
mis. Suprantama, kad toks 
Koperniko mokslas dvasi
ninkų turėjo būti pripažin
tas baisiausia erezija, kokią 
žmogus tik gali sugalvoti. 
Tai nujautė ir pats N. Ko
pernikas, ir todėl jis savo 
knygos neskelbė net 35 me
tus. Ir tikrai jis neapsiriko 
—jo mokslas vyskupų ir 
dvasininkų kongregacijų 
buvo pasmerktas ir pripa
žintas eretišku, nesutinkan
čiu su šv. raštu. Knyga buvo 
uždrausta platinti, o kas ti
kės jos mokslu^ tas bus 
smarkiausiai baudžiamas. 
Pats Kopernikas vos vos iš
vengė laužo.

Pirmas, kuris nebodamas 
gręsusios bausmės ir kančių 
drįso viešai ginti Koperniko 
pasaulio santvarką, bhvo 
Džiordano Bruno. Jaunas 
būdamas jis buvo auklėja
mas Neapolio dominikonų 
vienuolyne. Vienuolyne 

esant kaip tik jam ir pateko 
i rankas Koperniko raštai. 
Džiordano Bruno tapo kar
ščiausiu naujo pasaulėvaiz
džio šalininku. Jo mintys 
nuėjo dar toliau. Jis ėmė 
galvoti, kad saulė su savo 
planetomis sudaro tik mažą 
pasauli, palyginus jį su vi
satos erdvėmis. Jis manė, 
kad kiekviena žvaigždė yra 
didžiulė saulė, apie kurią 
taip pat skrieja planetos. 
Tose planetose gyvena bū
tybės, esančios daug tobu
lesnės už mus. Visatos erd
vės neturi nei galo nei pra
džios ir 1.1. Tokios mintys 
ėmė skverbtis Džiordano 
Bruno galvon. Suprantama, 
kad su tokiomis savo minti
mis jis pasijuto svetimas 
vienuolyno sienoms. —ir jis 
iš Neapolio dominikonų vie
nuolyno pabėgo. Jis važinė
jo po Įvairias Europos vie
tas, visur skelbdamas Ko
perniko pasaulėvaizdį. Jis 
apvažiavo Italiją, buvo 
Francuzijoj, Vokietijoj, Če
koslovakijoj ir kitur.
(Pabaiga bus sekančiam numery.)

SMETONOS ALĖJOJ IŠ
LAUŽĖ MEDELIUS.

Nežinomi asmenys nak
ties laiku A. Panemunėje 
prez. Smetonos Alėjoj nu
laužė 60 pasodintų jaunų 
medelių.

NAUJAUSIS KARO LAIVAS.

Čia parodytas naujausia Jung
tinių Valstijų karo laivas “Port- 
laftd”. Jis dabar stovi Los Ange
les uoste, atkreiptas Japonijos 
šonan. * -

SU
PASIKAL- 

CIGABNYCiA.

—Sveikas kuinai. Tabokierka’ 
Gal pasaulyje girdėt ką?
Ar jau greitai bus ta. vaina ?
Gal jau Hitleris ateina?

—žinai, dėde Cigarnyčia,
Vakar mieste buvau tyčia.
O ten kalba visas svietas, 
kad jau karas atidėtas.

—Diktatorius Musolionis 
taręs: Ką čia mušti žmones?
Juk dar niekur šito raugo 
^iek kiek< reikiant nepriaugo.

—Taigi, kūmai Tabokierka, 
nusiminti dabar nėr ką.
Vis matai, jeigu ne vainą. 
tai ir ant širdies spakaina.

—Gal girdėjai, kūmai, dūšia, 
sako pinigus numušią?
Jei teisybė, tai ir skolos 
nuo sprandų beveik nupuola.

—žinai, brangus Tabokierka. 
pinigai, tai mat ne čierka.
Argi ponai duos ratunką. 
jeigu bėdnam žmogui sunku?
—Aš girdėjau Angiijoje 
iabar ponai suvažiuoja.
Tai tenai kalbėti žada, 
kaip sumažint biskį badą.
—Ar manai, kad bus kas gero?

Glupstva! Gero jie nedaro. 
Pašnekės. Išgers gerokai.
O su kitkuo nėra strioko.
—Ar teisybė, kad jau rėdo 
gaspadoriams duot urėdus? 
Sako, gaspadoriai sėsią. 
o urėdai prižiūrėsią.
—Kas netaip vikriai darbuosis, 
šitiem pabaudų tuoj duosią. 
Kaip tu manai. Cigarnyčia? 
Kiek tiesos gi yra šičia?
—Iš tiesų ir aš girdėjau. 
Kažkas apie tai kalbėjo.
Dabar esame nususę.
Betgi kuo tada mes busim?

Padainavo Petras Pūkelis.

PIENO STREIKAS 
LIETUVOJ.

Lietuvos kaimiečiai uoliai seka 
Amerikos madas. Suaugę vyrai 
musų senam krajuje pradėjo 
daryti amerikonišką munšainą, 
Kauno leidės ėmė ruošti “fivi- 
kleckus”, o piemenys ėmė spar
dyt "futbolą”.

šiomis dienomis Amerikos 
farmeriai pradėjo kelti streikus 
ir versti pieną žemėn. Ir štai, 
Lietuvos laikraščiuose skaitom, 
kad lietuviški farmeriai irgi pi
la ra va n pieną.

Apie šitą Įvyki Petras Pūkelis 
sudėjo šitokią karunką:
Vieną gražią prastą dieną 
žmonės vežė Kaunan pieną, 
o kiti jau tartis ima 
pieną versti iš vežimo.
Ir kaip tarė. taip padarė.
Bet kas jiems užtai išpuola? 
Ogi gauna protokolą.
Ir po šito streiko mažo 
vėl i Kauną pieną veža.

* * *
Pieną verst čia nėra ką, 
vis tik Lietuva 
dar nėr Amerika.

1 “KRIZIS NUO PERSIVAL
GYMO”.

Lietuvos valdžios organas at- 
’rado, kad prie tautininkų val
džios žmonės visi laimingi. Jei 

Įkas dejuoja, tai tik “dėl persi- 
' valgymo.”

Ant tos intencijos vienas 
juokdarys parašė šitokį himną: 

O tie mūsiški žmoneliai!
Ko jie dabar triukšmą kelia?

Kogi ištikrųjų nori 
šitie musų gaspadoriai?
Kogi nori darbininkai?

Kas jiems dabar nepatinka? 
Visur tik gerovė plečias 
kaip pas Dievą užu pečiaus.
Ko čia dabar visi zyzia 
apie kažinkokią krizę?
Dėl to zyzia žmonės galgi, 
kad perdaug jie prisivalgę?

* * *
Vai tu “Aide” tu Aideli, 
kada grįši į protelį?

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL
Valdyba 1933

Joa. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St., Waukegan, III.

R. Rulis—vice-pirmininkas,
I 838 So. Jackson St., Waukegan, III. 
' B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

•818—lOth PI., Waukegan, III.
• B. Sirvidas, turtų raštininkas,
Į 164—lOth St., No. Chicago, III.

K. Vaitekūnas, kasierius,
72C — 8-th st., Waukegan, III. 

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackson st., Waukegan, III.
Bertha Dikėienė

630 8th St., Waukegan, III. 
Knygiai:

K. Dambrauskas,
118—10-th st., No. Chicago, I1L

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St., Waukegan, 1111 

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stočkus.

Draugijos susirinkimai būna 
paskutinį ketvergų kožno mėnesio, 
7:30 vakare. Liuosybės Svetainėje,

(i

ŽMOGUS TURI TIK DVI AUSI.
Viena Amerikoj augusi lietu

vė nuvažiavo Lietuvos pažiūrė
ti. Ją tenai supažindino su in
teligentais, bet jai sunku buvo 
kalbėt lietuviškai; nors žodžius 
ji vartojo lietuviškus, bet gal
vojo angliškai. Todėl norėdama 
paklausti vieną biuro vedėją, ar 
jis mėgsta muziką, ji jam pasa
kė:

—Ar ponas turi ausį dėl mu
zikos ?

—Ne, tamsta—atsakė 
klaustasis.— Aš turiu tik 
ausis: viena telefonui, o 
paišeliui užsikišti.

PAGAL DAKTARO PATA
RIMĄ.

Chicagoje vienas lietuvis dak
taras turėjo paskaitą apie Svei-t 
katą ir aiškino, kad žmogaus 
maistui reikia daug visokių mi-’ 
neralų.

Kita diena jis nueina lietuvių, 
restoranan pietaut ir užsisako' 
sriubos

pa-
dvi
kita

AUKŠTAI PAKILO.
Kleboniškai apsišvietęs pilie

tis stovi ant tilto, nusitvėręs a- 
biem rankom už atramos, ir žiū
rėdamas upėn šneka pats sau:

—Veizėk, veizėk, vandeny 
lempa dega...

—Tai ne lempa, bet mėnulis 
—pastehėjo jam vienas praei
vis.

—A sakai mėnplis ?... Nu, tai 
pasakyk, kur aš esu, jeigu mė
nulis po manim?...

BIZNIS BIZNIUI NELYGUS. 
Architektas: Geriausis biznis

yra statyba.
Butlegeris: O vandens ar 

daug galima primaišyt?
Baigdamas ją srėbti jis Architektas. Ned jr ta,

staiga pašoko ir trenkęs sauks- , ...... . , . ,. ... pats greitai išgaruoja.ta i stala saukia savininką. j „ .. T . ,-.i • x- Butlegens: Jeigu vandens ne-—A actumaru ?—klausia atė
jęs pilvotas vyrukas.

—žiūrėk, tamsta, ką radau 
sriuboj!—karščiuojasi daktaras. 
—Surūdijusi vinis!... Tik per 
olauką aš jos nenurijau.

—O ar ponas vakar nesakei 
ant alės. kad prie žmogaus mais- 
o reikia geležies?.. Vedluk to aš 

ir įpyliau į zupę saują cvekų. ,

galima už pinigus parduoti, tai 
toks biznis ne biznis, ale. ban
krotas. <

TIKRAS DON ŽUANAS.
—Onyte, ar tavo vaikinas ro

mantiškas ?
—Be galo romantiškas! Jis 

niekad teisybės nesako.

T DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

f

KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbų atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius Ją 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO** 
Bpsastuvf, o visados gausit teisingų ir garų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: IS—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su traidomis iš OPERE
TĖS •LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokiui—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai-—Solo 75c
5. Gauja Kurdingieriu—Solo.
6. Eičiau Kutų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75c
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras ............... 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

Solo ir Choras ............... 75c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo ................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

Choras .............................. 75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidų.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartina
suvaidinti “LIETUVAITĘ”. 

Muzika nesunki, meliodija
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp. J ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir jų dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeiiant ir 
pabaigoje*, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą <*«/ž

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje .
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji

• turi net 429 puslapius ir daug paveikslų, {rišta Į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

a

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. M ARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikraičių.)

Kur Amerikos Prezidentas Maudosi.KRUVINOS MUŠTYNES 
ŠAULIŲ PIKNIKE.

Vienas šaulys sužeistas mir
tinai, kelintas lengviau.
Kalnėnuose, Kauno aps-

Šiurpulinga Meilės Tragedija Ukmergėj. aaTvįtt^žSiių b™“X

Kluone ant šiaudų nušautas’ nikas, kur pasigėrę bernai
jaunas vaikinas su merrinaJDEL DVIEJŲ HEKTARŲ sukėlė dideles muštynes. To 

. . ... ŽEMĖS MARTI NUŽUDĖ būrio šaulys Petras Miką-į 
19 birželio naktį Lkmer-j SAVO UOŠVĘ. lauskas, tikrindamas bilie-j

geje, ūkininko Jono Kiogei-, ž- ž - . - L’utoniu tus- buvo mirtinai perdurtas
to kluone, įvyko baisi mei-fiezmanų valse, biutonių krūtinėn Perdures
lės tragedija Buvo nušautai kaime Šiomis dienomis liko " reiuuipįes trageuija. ouvo nusauias, mržudvbi vnutė O saull norėjo pasislėpti, bet
Bronius Krogertas, jaunas ziai^iai nužudyta senute u- . «u’aikvtas ir draue-e
ūkininkaitis ir Stefanė A na Mikalajūnienė. Du,vo, ^u*al?V?? ? ^augeUKimnkaitis, n btelane A- T ši sulaikyta 12 kitų, kurie bu-domaviciute, graži mergina. nageoijos apipurpęs si- . . . . , . . • .-

& * tokios: 1919 metais mirė Mi- vo vlbl girt1’ , e.n triuks-
kalajunienės sūnus. Likusi ”avc- Be sunklal suzelsto 
jauna marti Emilija Mikala-

Rytui išaušus ir suradus 
jaunų meilužių lavonus, ki
lo didelis triukšmas. Subė
go artimesni kaimynai. Pa
sidarė didžiausis sumišimas. 
Tuoj pribuvo policija.

Keliasdešimts žingsnių 
nuo gyvenamojo namo, ap
griuvusiam klojime, netoli 
durų. ant marška pridengtų 
šiaudų gulėjo baisiai išsi
blaškiusi Stefanija. Galva 
kiek pasvirusi, akys klaikiai 
pusiau primerktos, iš bur
nos sunkėsi kraujas. Plau
kai sutaršyti ir drabužiai 
kiek netvarkoj.

Kairėj pusėj, greta Stefa
nijos Adomavičiūtės, ta pa
čia kryptim, jau beveik be 
sąmonės, išbalusiu veidu, su 
mažais gyvybės ženklais ir 
visas kruvinas, užsimerkęs 
ir baisiai išsižiojęs, gulėjo 
Bronius Krogertas.

Abu dar jauni. Jai dvide
šimts antri metai; jam—de
vyniolika. Abu seniai pažįs
tami. Seniai karštai mylėjo
si. Stefanija—kirpėja, Bro
nius—kalvis.

Darant apžiūrėjimą prie 
Adomavičiūtės šono rasta 
revolveris, šovinių jame ne
buvo. Daugiau įtarimą ke
liančių faktų nepastebėta.

Daktaras konstatavo, kad 
Adomavičiūtė jau trys va
landos kaip mirusi. Jai per
šauta vienu šuviu galva.

Krogertas automobiliu 
nuvežtas į ligoninę. .Jį ap
žiurėjus pasirodė, kad jam 
galvoj net dvi kulipkos su
varytos. Beveik nėra vilties, 
kad jis pasveiks.

Šios tragedijos aplinky
bės kol kas labai paslaptin
gos. Bet spėjama, kad vis
kas įvyko dėl meilės intrygų. 
Greičiausiai, kad juos abu 
nušovė kažkoks trečias as
muo. Nes visi šūviai palei 
ti iš priešakio. Kriminalinė 
policija stropiai veda kvotą. 
Manoma greitu laiku viskas 
paaiškės.

šaulio, sužeista keletas sau-ICA L4XXCA lllCtl UA J_jXXXXXX ICl aVA X X\.C4XCX~* 1 • 1 • 1* — •junienė senukės pkdėjo ne-
apkėsti ir išvarė iš namų. palaikyti tvarką. Sužeistasis 
Senukė pradėjo su marčia nuveztas lytlnlu traukiniu

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nužudė Uošvius Pasipelnymo Tikslais.
Šiomis dienomis Kauno ka blogai elgėsi su savo jau- 

apygardos teismas svarstė' na žmona ir girtas būdamas 
Prano Noreikos bylą, kuria’ mušdavo. Todėl uošvė at- 
jis kaltinamas nužudęs savo į‘s?kė !iu.ot.i favo turt? !la1!' 
uošvį ir uošvę tikslu juos a- |Noreikos h. pi,.^ įsv.,r.
piplėšti ir atkeršyti. Noreiką iš namų.

1932 m. rugpiučio mėn. į Iš liudininkų parodymų 
19 d. nakties metu iš miego paaiškėjo, kad santykiai 
atbudus Žiežmarių v. Kle- į tarp uošvio ir žento buvo Į- 
rikiu km. gyventoja (ji mie- tempti. Tardymo metu buvo 
gojo klėtyje) Vladisla va1 nustatyta, kad Noreika įgijo 
Noreikienė ir priėjusi prie revolverį to pat kalibro, 
tėvu namų pradėjo juos kaip ir kulkos, kurios buvo 
šaukti. Bet negavus atsaky-' rastos nužudytų namuose.

, mo pašaukė vyrą Praną, ku-! Noreikos šeimyna buvo pa-
j ris išlaužė duris. Jie rado se- reiškusi,kad Noreika tą nak- 

nius nužudytus, apie ką jie tį miegojo namie ir rytmetį 
pranegg policijai. Kai kurį išėjo į lauką. Bet tarnaitė 

Ve, kaip.išrodo Baltųjų Rūmų maudynė, kur Amerikos prezi- iaįpa tardymas pasiliko be pareiškė ką kitą. Noreika ją 
dentas maudosi. Tokių komfortų nei Rusijos carai neturėjo. rezultatų. Pagaliau pasiro- prašė pasakyti, kad jis mie- 

dė, kad nužudymą papildė gojo namie ir jeigu ji papa-bylinėtis dėl 2 ha žemė?..Kaunan ligoninėn. Policija
Byla pasibaigė Vyriausiame 
Tribunole senukės naudai, 
kuriai priteista bendram 
valdyme 2 ha žemės. Tačiau 
ir po teismo sprendimo mar
ti žemės senukei neatidavė. 
Neseniai matininkas padarė 
padalinimą ir prieš kelias 
dienas senukė pradėjo savo 
žemę dirbti.

Marti, pamačiusi uošvę 
dirbant lauke, ją užpuolė, 
primušė, sieros rūgštimi iš
plikino veidą ir kastuvu su
kapojo galvą, o kad senukę 
greičiau pribaigus — ją pa- 
maugė. Apie įvykį tuoj 
iuvo pranešta policijai, kuri 
žiaurią žmogžudę suėmė.

Įvyki tiria.

TĖVO ŽUDIKAS NUTEI
STAS IKI GYVOS 

GALVOS KALĖTI.
Kauno apygardos teisme 

anądien buvo svarstoma 
Povilo Volkovičiaus byla, 
kuria jis buvo kaltinamas 
nužudęs savo tėvą Joną 
Volkovičių.

Kaltinamąjį Volkovičių 
gynė iš paskyrimo pris. adv. 
Riešotkinas ir pris. adv. pad. 
Maizelis. Šioj byloj buvo įš
aukta 11 liudininkų, tarp jų 

kaltinamojo motina ir žmo
na. Prokuroras savo kalboj 
reikalavo Povilui Volkovi- 
eiui mirties bausmės arba 
kalėti lig gyvos galvos.

Po trumpo pasitarimo tei
smas nutarė Povilą Volko
vičių nubausti sunkių darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos.

ĮKURTAS NAUJAS ŠNI
PŲ DEPARTAMENTAS

LIETUVOJ.
Nuo birželio 1 d. įsteigtas 

valstybės saugumo departa
mentas. Tą departamentą 
sudaro valstybės saugumo 
policija ir kriminalinė poli
cija. Valstybės saugumo 
policijos pareigos yra šios: 
žvalgyti, Įspėti ir aiškinti 
nusikalstamuosius darbus 
valstybės saugumui, rinkti 
parodymus, įrodymus ir nu
sikaltusius pristatyti teisin
gumo organams.

Kriminalinės policijos pa
reiga žvalgyti, Įspėti ir aiš
kinti kriminalinius nusikal
stamus darbus. Valstybės 
saugumo ir kriminalinę po
liciją tvarko valstybės sau
gumo departamento direk
torius, kuris netarpiškai pri 
klauso vidaus reikalų mini- 
steriui.

Išrodo, vadinasi, kad ta 
“valstybės saugumo polici
ja” bus specialė šnipų orga
nizacija politiniams tiks
lams.

BUL1US SUBADĖ ŽMO NEPAVYKUSIOS MEILES savas žmogus. Atsirado liu- sakos tiesą, tai jis ją išvary- 
GŲ. PAVOGĖ 2000 LITŲ. AUKA. dininkų, kurie pasakojo, jog siąs iš namų. Ji pareiškė,
Virškupėnai, Biržų ap. Ne- Į Birželio mėn. 13 dieną nužudytųjų žentas Noreika, kad tą naktį Noreika namie 

senai bulius subadė Višku- dienos metu apie 4 klm. nuo Pranas, kuris prieš jų valią nemiegojo ir grįžęs iš ryto 
penų kaimo gyventoją Bai- Vilkaviškio miesto Pustapė-, vedė jų dukterį, gyveno su1 persivilko kitais rūbais. At- 

.—- -• - , ------ mokyklos mo-1 uošviais nesantaikoje. Kada sirado po to liudininkų, ku
__ on Ir.. J L.,Z.,irų Muloką, kuris siomis 

dienomis mirė. Velionis bu
vo apsileidęs ir kartu keis
tas žmogus; turėjo virš 20 
ha žemės, bet jos nedirbo, o 
laikė karves, iš kurių jis pra
gyveno. Savo trobesius yra 
taip apleidęs, kad iš jų stovi 
tik laužynai, kurių negali 
sunaudoti net malkoms. Jo 
ūkis stovi prie pat Latvijos 
sienos, kuris gadina Lietu
vos vaizdą. Jis buvo neve
dęs ir gyveno viename tro
besyje su gyvuliais. Su gy
vuliais matyt jis nesugyve
no, kad jo paties bulius jį 
subadė. Jam sergant pra
puolė 2000 litų. Manoma, 
kad juos bus pavogę kas 
nors iš lankytojų. Vedama 
kvota.

kytojos A. B—tės bute nu-; Noreika mylėjosi su Vladis- 
sišovė to pat kaimo 34 m. | lava, kuri buvo turtinga 
ūkininkaitis Matas Steinys.! mergina, jis kaimyniniame 

Mat jis kuris laikas kai su ^aime turėjo kitą mylimą 
A. B—te mylėjosi, bet ji neturtingą ir dėl materialių 
kažkodėl paskutiniu laiku: priežasčių jis jos neyedė.Net 
pradėjus flirtuoti su kitais nežiūrint į tai, kad jis jau 
kavalieriais, mažiau kreip-i ^.uvo yiadislavos vyras, jis 
dama dėmesio Į jį. Dėl tos slaptai matydavosi su myli- 
priežasties, minėtąją dieną Pažadėjo jai net gauti
atvykęs pas ją susivaidino} P?”^ ir pabėgti su ja į Bra- 
ir buvo išsitraukęs braunin- Z1hj3-. Noreika jai skųsda- 
gą, matyt, norėdamas ir ją VOS1» j0? savo žmonos jis 
nušauti. Bet čia tuo metu nemylįs ir negalįs į ją ziure- 
buvęs mokyklos vedėjas p- Liudininkai pasakoja, 
mokytojas spėjo brauningą į kad prieš vedybas Vladisla 
iš jo atimti ir vaidus nu-iva išvogė iš tevo apie 3,800 
traukt. Tada jis nusiraminęs; Pin^U ir a3,Kįav’e Noreikai, 
ir visi užėjo pas vedėją į bu-j ^urls. pareiškė, kad pinigus 
tą vardinių proga pasivai- ęr^zmsiąs, jei jie netrukdys 
inti. Kada jis po vaišių, ei-

ŽMONĖS PRADĖJO 
ŽUDYTIS.

Vilkaviškiu vienkiemy, 
Kupiškio valse., Panevėžio 
apskr. iš kariško šautuvo 
nusišovė Juozas čereška, 21 
metų amžiaus. Nusižudymo 
priežastis —šeimos nesan 
taika.

Panevėžio apskr., Pušalo
to valse., Kidžionių km. pa
sikorė Izidorius Urbonas, 
sūnūs Povilo, 50 mt.

Anykščių miestelio pievų 
miške buvo rastas pasikoręs 
pil. Vaičys Jonas iš Šlapių 
vien., Leliūnų valse. Vaičys 
buvo ne visai sveiko proto

Birželio 15 d. pasikorė 
savo bute, ant aukšto, Vii 
kaviškio žydų prieglaudos 
bugalterė šeinė Stolovskai- 
tė 19 m. amžiaus, baigusi 6 
kl. gimnazijos. Paliko rašte
lį kuriame prašo nieko dė 
jos mirties nekaltinti—ji žu- 

. dantisi dėl silpnos sveika
tos.

DIDELIS GAISRAS VAL
DIŠKAM MIŠKE.

Paakmenė. Varėnos valse. 
Birželio 4 d. Varėnos urėdi- 
oj, Perlojos girininkijoj, 

Jokėnų “Termos” miške ki- 
o gaisras. Esant smarkiam 

vėjui, gaisras greit išsiplėtė 
ir buvo rimto pavojaus Mi- 
uniškių vienkiemiui. Bet 
)uvo suorganizuoti gesinto
jai ir gaisras buvo nuslopin
ąs. Išdegė apie 20 hektarų 
jauno miško.

Šiais metais labai daug 
dega miško. Iš viso ik šiol 
jau buvo net 53 miškų gais
rai. Daugiausia gaisrų buvo 
dėl nežinomos priežasties, 
keletas padegimų ir iš gar
vežio kibirkščių.

NAKTIES LAIKU UŽ 
PUOLĖ ŽMOGŲ.

Jonavos valse., Dumšių 
kaime įlindę per langą į pil. 
Šalugo Jono namą du vyrai, 
kurių vienas buvo užsidėjęs 
kaukę, prismaugę ir sumušę 
Šaluną, atplėšę komodos už
raktą pagrobė 200 litų pini
gų, sidabrinį laikrodėlį ir 
medžioklinį vienavamzdį 
pistoninį šautuvą, pasislėpė. 
Šaluga vienam vyriškiui 
smurto darymo metu su
kramtė pirštą.

SĄVAITĖJ 5 DARBO 
DIENOS.

Kauno miesto savivaldy
bė įvedė 5 darbo dienas są- 
vaitėj darbininkams, dir 
bantiems prie savivaldybės 
darbų. Daugelis darbininkų 
tokiu pertvarkymu nusi 
skundžia.

RASTOS SENOVINĖS KA
PINĖS SU UGNAVIETE.
Nesenai tvarkant Šiaulių 

laisvamanių kapines 1 met
ro gilumoj ant kalnelio ras
tas senovės lietuvių kapas, 
ant kurio yra užklotas dide 
lis keturkampis akmuo. Po 
akmeniu yra gerai išsilikę 
pelenai ir anglys. Manoma, 
kad kapas yra dar iš tų lai
kų, kai mirę žmonės būdavo 
deginami.

LEDAI IŠMUŠĖ JAVUS IR 
NUDAUŽĖ ŽIEDUS 

SODUOSE.
Musninkų*apylinkėj nese

niai praėjo audra su pupos 
didumo ledais; pusėtinai iš
mušė rugius ir apdaužė vai
smedžių žiedus.

damas namo, paprašęs brau
ningą grąžinti, šis nieko ne
galvojęs ir atidavė. Tada jis

jam apsivesti su jų dukte
rim. Šitą pat pareiškė ir 
duktė. Pinigai buvo grąžinti 
ir tėvai sutiko išleisti Vla-

rie parodė, kad preiš nužu
dymą Noreika turėjo ilga 
pasimatymą su savo sena 
mylima miške, kur jis, esą, 
pareiškęs, jog jis greit su ja 
pabėgsiąs į Braziliją. Į jos 
klausimą, iš kur jis ims pini
gų, Noreika jai atsakė, kad 
jis gausiąs.

Noreika ne^ia viską. Jis 
turėjo pasimatymą su sena 
mylimąja, bet ne mSške, o 
kaime.Apie pabėgimą į Bra
ziliją kalbos nebuvę. Norei
ka tardymo metu pareiškė, 
jog savo žmoną jis vedė iš 
meilės.

Noreika kaltinamas nu
žudęs uošvį bei uošvę tikslu 
gauti palikimą.

vieton eiti namo vėl užėjęs į ^3® aY_^ uz Noreikos. Uosvis 
tuščią mokytojos butą ir ten 'Noreikos nemylėjo uošve 
dar parašęs laiškelį paleido I noi‘ėjo atiduoti savo
sau kulką į smilkinį, krisda-j ^U1^° Bet Noreika buvo 

sugautas vagiant iš uošvio 
vekselių 14,000 lt. sumoje. 
Už tai jis buvo areštuotas,

mas vietoj negyvas.

BANKRUTAVO STAM
BUS AVALYNĖS PREKY-! 

BININKAS.
Biržuose subankrutavo 

stambus avalynės prekybi
ninkas P. Stragis. Jo krau
tuvė buvo parduota iš var
žytynių.

NUSKENDO MOKYTO 
JAS.

Viekšniai, Mažeikių apsk. 
Ves tik prasidėjo maudymo
si sezonas, kaip prasidėjo ir 
skendimai. Ir štai birželio 
mėn. 14 d. nuskendo Viekš
nių prad. mok. mokytojas, 
Leonas Globys.

bet uošvė išėmė jį iš kalėji
mo už užstatą. Be to, Norei

PRADĖTA STATYTI PI
GIŲJŲ BUTŲ KOLONIJA

Šiomis dienomis Kauno 
miesto savivaldybė prie Pe
tro Vileišio aikštės pradėjo 
statyti pigiųjų butų koloni
ją. Tai bus didelis namas. 
Turės apie 50 butų. Namas 
bus pastatytas moderniškai 
su visais būtinais įrengi
mais.

STATYS CEMENTO 
FABRIKĄ.

Lietuva sunaudoja gan 
daug cemento. Todėl kilo 
sumanymas cementą pa
tiems gamintis: šiuo metu 
ruošiami planai, apskaičiuo
jama, tariamasi su speciali
stais.

I

ANGLIS PAKEIS 
MALKOMIS.

Numatoma, kad nuo atei
nančių metų bus sumažinta 
iki minimumo anglių varto
jimas. Traukiniuose, garlai
viuose, ir kai kuriuose fabri
kuose bus vartojama ne an
glys, o malkos. Toks kuras 
atsiekiąs 20—4O7i pigiau.

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė.
Žemus Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Wnshington Street 

Boston. Mass.

Į LIETUVA
[Švedy Amerikos Linija

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gothenburgą 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
I Greita kelionė į Lietuvą per Švedi- 
I ją. Nuolatiniai išplaukimai iš New 
" Yorko Pier 97, gale W. 57th St-,

M. L. “Gripsholm" Liepos 28
I M. L. “Kungsbolm” Rugpiučio 19 
IS. S. “Drottningboln" Rugp. 24
I Keliaujantiems "BALTUOJU ŠVE

DU LAIVYNU" kelionė huną per- 
Itrumpa. Gauk brošiūrėlę “BEND
ROS INFORMACIJOS KELIONĖ-
JE I KLAIPĖDĄ". Kreipkis j vie. 

I tini laivakorčių agentą, asmeniš-

SMEDISH AMERICAN LINE
11* State St.
121 State SU Na* York. N. Y. 
IChicago. m. 181 N. Michigan avė. 
1 Detroit, Mich. 73 Monroe St. 
Montreal.Que.,Cau. T 419 Staaley at

L I E T U V O
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į AB! PUSI. NEW YORKAS-ė|7Q.58
KAUNAS. TREČIA KLASE ----
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

i vietinius agentus arba

RAMBURG-AMERICAN LINE
BOYLSTON ST., BOSTON

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu

deklanraot viešuose suvirini

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

7 DIENOMISJĮ LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šaliniais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę j LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

13 GARSIŲ KNYGŲ-UŽ $9.00
IR JAS SKAITO"į ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

g Įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu
mažinta kainą—esate kviečiami pasi naudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
5] rt^l- 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 

Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo
klausimo. Kaina $4 00.

2 RAGANIŠKOS KAZY RĖŠ (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
į anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
ixj gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

X LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai 
lx| ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina........................................... $3.00

4. SAPNU KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

esi 202. Kaina ........................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1 50

J 7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKU VEIJŲ IR VEI.NIV- Pusi 
;a! 470. Kaina ............ ......................................................................... $1.50

8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluota.
« Kaina ....................................................................................................... $.75

9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos
padaryti. Kaina ................................................................................. $.75

10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina .............................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina .............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.20S. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sūdaro $18.55, bet perkant iš mus jas

Si visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vieną nia- 
“ lonėkitė mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
S Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
§ knygų už $9.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 28, Liepos 12 d., 1933

Vietinės Žinios
PASIKORĖ KASTANTAS Du advokatai prašalinti nuo 

ŠILEIKA. I baro.
. I Pereitą sąvaitę Supreme 
ur Courto teisėjas Crosby pra

šalino nuo baro du svetim-
Palaidotas su mišiomis 
visais palaiminimais, nes 

turėjo pinigu. taučiu advokatu už apgau-
Kastantas Šileika, 60 me- dinėjimą savo klientų. Pra- 

tų amžiaus lietuvis, gyvenęs šalinimas nuo baro reiškia 
ilgą laiką Cambridge’uje, j prašalinimą iš advokatų luo- 
nuėjo anądien į p. Sidabro • mo ir atėmimą advokato tei- 
laivakorčių agentūrą ir sa- šių. Trečias advokatas už pa
ko : “Išimk man pasą ir šip- sirašymą savo kliento vardo 
kortę, noriu važiuot Į Lietu- j ir išėmimo be jo žinios jam 
vą”. Pasirašė reikalingas, priklausančių pinigų iš in- 
popieras, ir p. Sidabras iš-!surance kompanijos buvo 
važiavo i New Yorką par-1 suspenduotas trims mene 
vežti jam reikalingą pasą iš
Lietuvos konsulato. 

Parvažiuoja p. Sidabras
su pasu, o jo kostumeris iau 
pasikoręs. Dabar jam reikia 
jau kitokio paso—pas Abra
omą. Bet Sidabras čia jau 
negalėjo jam patarnauti. 
Teko jieškoti agento, kuris 
parduoda šifkortes j “dan
gaus karalystę’’. Čia jau 
kun. Juškaieio biznis.

“Bet kaip bus. kad Šilei
ka pats sau pasidarė smer- 
ti?” pradėjo kalbėti davat
kos. “Senam krajuje kuni
gai pakaruoklių Į šventintas 
kapines nepriima ir bažny
čion tokių neįsileidžia. Juos 
kavoia kur nors raistuose, 
kur jie paskui naktimis vai
dinasi. Teisybė. Šileika bu
vo bagotas, ale kun. Juškai
tis turbut vistiek jo nepri
ims...”

Taip kalbėjo davatkos.
Bet kun. Juškaitis Šilei

kos lavoną netik priėmė, o 
ir gražias šermenis iškėlė. 
Mišios bažnyčioj buvo at
laikytos tokios iškilmingos, 
kokių negauna net ir su vi
sais patepimais mirę katali
kai.

Velionis Šileika buvo pa 
laidotas šventose kapinėse ir 
šventinto vandens iš sinkos 
jam da daugiau užpylė, ne
gu kitiems.

Musų kunigėliai giedojo 
ir meldėsi už velionį, nes jis 
paliko nemaža pinigų. Gali
ma sakyti, kad dėl pinigų jis 
ir mirė taip tragiškai. Jis 
per sunkų savo darbą turėjo 
susitaupęs $8,000. Kai ban
kai pradėjo užsidarinėti, 
velionis laikė juos namie po 
šieniku. Draugai patarė jam 
padėti pinigus saugesnėn 
vieton. Bet kada jis norėjo 
juos pasiimti, jau neberado 
Pradėjo kaltint savo moterį. 
Susibarė abudu ir labai susi
pyko. Prisiėjo kreiptis net į 
advokatą. Pasirodė, kad pi
nigus ištikrųjų buvo paėmu 
si moteris ir padėjusi juos 
bankcn. Moteris dabar jau 
nebenorėjo jam tų pinigų 
pavesti, todėl pasidalijo pu
siau: $4,000 jai, ir $4,000 
jam.

Dabar kai Kastantas Ši
leika ruošėsi važiuoti Lietu
von, jis turėjo prie savęs 
$3,400 banko čekiais. Jam 
gi pasikorus, tų čekių prie 
jo jau neberado. Ar jis pats 
juos kur nudėjo, ar kas iš
ėmė, tikrai niekas nežino 
Bet visgi yra vilties, kad jo 
palaidojimui pinigų bus i 
valias.

Kodėl Kastantas Šileika 
taip staiga nutarė užbaigti, 
savo gyvenimą, tai tikra mi
sterija. Žmonės spėja visaip. 
Vieni sako, kad ruošianties 
jam Lietuvon, kažkas baugi
nęs jį areštu. Kiti spėja, kad 
prieš išvažiuosiant jam din
gę pinigai ir kad dėl to jis 
pasidaręs sau galą.

Kaip ten ištikrųjų buvo, 
tikrai niekas nežino. Kaimy
nai sako, kad jis turėjęs ne
sutikimų su savo moterimi ir 
net norėjęs su ja skirtis.

Kastantas Šileika buvo 
tikintis katalikas. Jo tėviškė 
yra apie Kavarską, Ukmer
gės apskrity, Rep.

siams. Tai parodo, kaip pa
vojinga žmogui eiti pas sve
timtaučius advokatus.

Miško darbininkai maino 
batus ant degtinės.

Blue Hill kempės miško 
darbininkai gavo iš valdžios 
po dvi poras batų, o degti
nės negavo nei kiek. Dvi no- 
ros batu jiems nereikalin
gos, todėl jie nutarė po vie
ną porą nusikratyti. Atsira
do tūlas John Tate, kuris su
tiko už kožną porą Dėdės 
Šamo batu duoti po kvortą 
tikro munšaino. Jauni vyrai 
miško kempėj nusprendė.
ad tai neblogas mainas, ir 

tuoj prasidėjo biznis. Bet 
neilgai “prosperity” gyva
vo, nes Tate buvo areštuotas 
už “butlegeriavimą”.

Sako, pavogta $2.000,000 
šelpimo pinigu.

Bostono politikieris Mc- 
Grath iškėlė aikštėn skan
dalą bedarbių šelpime. Jis 
sako. kad šelpiamųjų sąra
šuose esą daug fiktyviškų 
vardų, kuriems neva išmo
kamą pašalpą pasiima pa
tys valdininkai.McGrath sa
ko, kad per metus laiko Bo
stone tokiu budu buvo pa
vogta daugiau kaip $2,000,- 
000 šelpimo pinigų.

South Bostono gengsterių 
muštynės.

Pereitos subatos vakarą 
South Bostone buvo labai 
sumuštas kumštininkas Joe 
O’Brien. Jo gengės bomeliai 
nutarė mušeikoms atkeršyt 
ir, susiorganizavę, šio pane- 
dėlio vakarą užpuolė Flood 
skvero bomų gengę, kuri iš
daužė akis ir dantis O‘Brie- 
nui. Kilo tokios muštynės, 
kad gyventojai turėjo šauk
ti policiją. Bet policija, kaip 
paprastai, “pavėlavo”. Ji 
atvažiavo tik tada, kada 
bomai po muštynių jau 
skirstėsi. Nesuėmė nei vieno 
mušeikos.

Kažin kodėl policija vi
suomet “pavėluoja” į geng
sterių muštynes, bet nekuo- 
met nepavėluoja kur strei- 
kieriai susiremia su skebais. 
Ji visuomet suspėja į laiką 
pribut, streikierius lazdo

mis apdaužyt ir po kelioli
ka jų areštuoti.

Užpuolimas South Boato
Šį panedėlį ant Dorches- 

ter streeto, So. Bostone, bu
vo užpulta valgomųjų daik
tų krautuvė. Vos tik krautu
vė atsidarė 8 valan. iš ryto, 
tuoj įnėjo 2 plėšikai ir puo
lė prie kasos. Kasoj pinigų 
neradę, jie paėmė $92, ku
rie buvo paslėpti po stalu. 
Revolverių nerodė. Pagrobę 
pinigus, atsisėdo į automo
bilį ir pabėgo.

Gengsterių lyderis pastaty
tas po $50,000 kaucija.
South Bostono gengsterių 

lyderis Stephan Wallace, 
kuris kitaip yra žinomas 
kaip “Steve Gustin”. pereitą 
savaite buvo parvežtas iš 
New Yorko ir uždarytas Bo
stone po $50,000 kaucija. Jį 
kaltina užpuolimu ir sužalo
jimu, tikslu nužudyti, South 
Bostono policijos detektivo 
MacDonaldo. MacDonaldas 
buvo žiauriai gengsterių 
spykvzėj sumuštas, paskui 
išvežtas ir išmestas į tuščią 
lotą.

Socialistų piknike laimėjo 
dovanas.

Liepos 2 d. buvusiam 
Norwoode socialistų pikni
ke dovanas laimėjo šios y- 
patos:

J. Bruide iš Montellos, 
pirmą dovaną, J. Lemiša iš 
So. Bostono, antrą, už suru- 
kimą cigarų.

Moterų laimėjime pirmą 
dovaną gavo dr-gė Brazai- 
tienė iš Dorchesterio, ant
rą—V. Žukauskienė iš So. 
Bostono.

Vaikai nuo 10 iki 12 me
tų, bonkų numušime, lai
mėjo F. Mačinskutis iš Nor- 
woodo.

Mergaitės nuo 8 iki 12 
metų bėgime, laimėjo Julia 
Kazuliutė iš Norwoodo.

Šokiuose laimėjimas buvo 
skiriamas visiems abelnai, 
jauniems ir seniems; laimė
tojais buvo Anna Petružiu- 
tė iš Cambridge ir V. Ge
gužis iš Dorchesterio.

Publika abelnai jautėsi 
smagiai ir linksminosi iki 
tamsai. Tik gerai sutemus 
pradėjo išvažinėti. Visiems 
dalyvavusiems socialistų pi
knike. už išreikštą prielan 

'kurną šiuomi tariame ačiū.
Komisija.

SĖSKITE I LAIVA IR PLAUKITE
1 / NANTASKET

BYČIUS
Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant byčių. Reguliarus išplaukimai nuo 
Roues \Vharf ant puikių, pagerintų, rūsčiai 
peržiūrėtų Nantasket Beach laivų.

ROUND
TRIPAS

50£
VAIKAMS 

IKI 5 METŲ 
DYKAI

VAIKAMS 
IKI 12 METŲ

25'
SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parkų sn kiekvienų "Round Trip” ti
kietu jeigu pareikaCausit. Arba “strip” tikie- 
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tės už 50 centų.

M AY F L0W E R
PAJUKU PASIVAŽINĖJIMAS.

Su Carl Moore's MERRYMAKEKS orkestrą.
Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredą, Pėtny- 
čią ir Subatą 8:30 p. m.

Del informacijų šaukit Ypatai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
HUKBAKD 1000

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTU

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytų,

užeikite pas mus.

Flood Sduare

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Sav.

636 BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL Šou. Boston 4703-M

LIETUVYS

OPTOMET RISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamn- 
laiku.

J. L. PAŽAKARN1S, O. D.
447 Breaduay. So. Boston. Maus.

Vargdienis nušoko nuo 
tilto.

Prie Stuart st. ir Hunting- Arklys nukrito prieplaukon.

Redakcijos svečiai. Į Šimtai vaikinų ir merginų 
Pereitą sąvaitę “Relei-; važiavo į Nantasket. 

vio” redakcijoj lankėsi “Tė-į Liepos 7 d. iš visos Bosto- 
vynės” redaktorius p. Vi- no apielinkės išplaukė ant 
aitis su žmona. Jiedu keti- Nantasket Steamboat Kom- 
na praleisti Bostono apylin- panijos laivų į Paragon Par- 
tėj apie porą sąvaičių. Per ką daugybė jaunuolių pa- 
“Fordžiulajų” sandariečių matyti puikių įdomybių,
piknike p. Vitaitienė daina-i Dabar bus antras toks di- , AUTOMOBILISTAI
vo, o p. V itaitis kalbėjo. delis išvažiavimas kurt pla- _________

--------------- nuo ja Nantasket . Beach j Taisome visų išdirbysčių Au-
Advokatų ofise užsinuodijo Steamboat Kompanijos ofi- tomobilius. Sutaisom Ignitions 

mergina. ciozai. Jaunimas labai įdo- jr Generatorius. Ištaisome su-
Šį panedėlį advokatų ofi- mauja Nantasket byčių lankstytus fenderius ir bodies 

se, 82 Devonshire st., atsigė- juokdariais. ir apipentiname. Darbas gva-
rė nuodų Olga Vatlemaniu- 
tė, 26 metų mergina. Ją nu-Į 
vežė Haymarketo ligoninėn.

RŪMAI ANT RENDOS.
6 kambariai su visais naujais jtai- 

symais. Renda labai pigi. Geriems JOS gyvybei gręsia pa\OJU>. žmonėms puikus rūmai. i
1S9 F Street. So. Boston, Mass._________-________ —____  I

Sumažino laiškų
mą.

išneštoji- PARSIDUODA. Mūrinis, vienos 
’ šeimynos namas, ant Fourth Street, į 

— . ... i City Pointe. Parsiduoda pigiai. ReiPer liepOS ir FUgpiucio kia mažai įmokėti. Klauskit pas:
mėnesius seredomis po pie- G- £- ,H*aW-4-’9 5ro?lwa?Q’s- B- a i 2 V 1 Telefonas So. Boston 1830.tų laiškai Bostone nebus re- ------------------ ---- -------------
zidencijų d ištrintuose nėšio- KARPENTERIS

rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas

A. J. N AM AKSY
Real Estate & Insurance

jami. Paštas nori taupyt pi- Taisau namus, piazus, stogus; penti- J 
nu iš lauko ir vidaus; pigiai ir gerai tmgus.

Kas pametė akinius?
Pas dentistą Kapočių vie

nas jo pacientų yra palikęs 
akinius. Juos galima atsiimt 
bile laiku.

viską padarau. (-)
J. J. K. Telefonas Columbia 5159

r

*I ♦

DR. J.MARCUS»
IŠ MASKVOS IR KAUNO

• Specialistas slaptų ir kroniškų >igų i
• moterų ir vyrų. kraujo ir odou. 

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.Watertowne buvo suim-jt 

tas italas Pasųuale Cetrone, Į į 261 Hanover St, Boston 
kuris sumušė savo tautieti ’r“1
advokatą Finelli. Advoka
tas buvo telefonu iššauktas 
į tuščią namą ir tenai sun
kiai siffnuštas.

Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 j 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

į j 366 W. BROADWAY. Romi 
SOUTH BOSTON, MASS.

( Office Telephone Res. Telephone 
{So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 
S Residence: 251 Chestnot Avenue 
| Jamaica Plain, M

I
*į

d

TeL U ai v ėraity 9464

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTl 
VALANDOS; 9-4 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TYPWRITERIAI SPAUDA
Geriausios mašinėlės nž pašę kainos. 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Kroadway So. Boston

NEPAPRASTA PROGA
1. 60 AKRU KARMA, dvieji narna 

ir kiti budir.kai su įtaisąis ir elektros
ton avė. pereitą sąvaitę nuo Army Base prieplaukoje, zSTm^žių

South Bostone, šį panedėl į 
nuo platformės nukrito 
prieplauką arklys. Dokų 
darbininkai jį ištraukė. 

Pereito nedėldienio nakt

Boston & Albany gelžkelio 
tilto nušoko žmogus. Nukri
tęs 50 pėdų žemyn ant gelž
kelio bėgių jisai užsimušė 
vietoje. Iš rastų pas jį po- 
pieru pasirodė, kad jis va
dinasi Arthur H. Stetson irlNewtone vagys įsilaužė 
gyveno vienas pats Ran-į Hubbardo aptieką, sudaužė 
dolphe. [seifą ir pavogė $1,500.

LIET. BALSO DRAUGIJOS PIRMAS

PIKNIKAS
16 Liepos-July, 1933

NEDĖLIOJĘ /

Oakland Grove-Keistučio D-jos Darže
E. DEDHAM, MASS.

Minėtas piknikas bus labai linksmas. Bus geriausia orkestrą, 
bus skaniausią valgią ir visokią geriausių gėrimų. Nuvažiuot visiem 
lengva ir paranku.

Visi jauni ir suaugę dalyvaukite šiame puikiame pasilinksminime.
___________________ KVIEČIA BALSO DR—JOS KOMISIJA.

KELRODIS: Važiuot elevatorių iki Forest Hills. Iš ten paimt 
Dedham Line karą ir važiuoti iki Grove St. Nuo Grove St. eina 

busas, kuris nuveža beveik iki daržo.

nas; prie gero kelio ir tik 13 mylių į 
didmiesti; tinkama dėl dviejų šei
mynų. Phrsiduoda su visais pada
rais, gyvuliais ir paukščiais tik už 
$5000

2. VASARNAMIS. 5-kių kambarių 
su dviem šuliniais; didelė bamė su 
skiepu; 2 akrai geros žemės, 100 
vaisinių medžių; 17 mylių nuo Bos
tono prie gero vieškelio; budinkai at 
stūmė nuo kelio todėl yra tikrai ide 
ališka vieta praleisti vasarą arba ir 
gyventi visados. Kaina $2800

3. CITY POINT. South Bostone, 
arti prie byčių; 3-jų šeimynų, 15 
kambarių patogus namas su visais 
įtaisais ir piazais< didelis daržas 
Parsiduoda už $6790 su lengvoms iš
lygoms. Del platesnių paaiškinimų

i kreipkitės prie
JOSEPH BALUSZAIT1S 

Boston Realty Trust
317 “E” Street, prie Broaduay 

SOUTH BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Dirbti geras, kaina

Ėiei narna . Jeigu norite, kad jūsų 
ras gerai trauktų, imkite gazo

linų pas mus.
VIKTOR VAITAITIS 

415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: Su. Boston 0777.

Pasinaudotinas
Išpardavimas

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir ii Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
366 W. Broadway, So. Bos ton, Maaa

Tel. 0620

TeL So. Boston 26M. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LKTUV1S DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitaraa.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

M BROADWAT, tarp C ir D at 
SO. BOSTON, MASS.

{SKRYBĖLĖ 
DOVANAI

j SIUTAI
{ su 1 ir 2 kelinėmis
l Verti $22 50 

parsid. už
$7.95

SIUTAI 
TAPKOTAI
Verti $25.00 
parsid. už
$9.75

SIUTAI 
• TAPKOTAI
f Verti $35.00 

parsid. už
$12.75
SIUTAI

TAPKOTAI
Verti $40.00 
parsid. už
$14.75
SIUTAI 

} TAPKOTAI
t Verti $45.00 
J parsid. už
• $16.50

Su Siutu 
ir Tapkotu • 

TAPKOTAI J

Kiti Geri Tapkotai
$17.50. $19.50, $21.50 

HOLLYWOOD $12.75

l ♦
i*
»swagger siutai
♦ Padaryti su dvieiliu bruslotu. Ga- j
I lai kelnių 23 col. Visokių spalvų j
♦ ir medžiagų vėliausiais vaizdais. 
{KELINĖS 98c $1.69 $1.98 $2.39 
{šiaudinės Skrybėlės 69c. 98c, $1.39 
{$2 vertės Vilnoniai sveteriai 98c 
į $5 vertės Tranšėją Kotai .. $1.98
{ <1 vertės Marškiniai ..............
{$1 vertės šilko kaklaraiščiai

Trys už 50c.

39c’
19c

United Ū0THI1RV-
103 Washimctom £t 103

Atidarytas Vakarais iki 9. 
Subatomis iki 11 vai. vak. 

103 Washington St. Roaton

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Joseph Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotnvig Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADM’AY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provss.

Daru visas legalius dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.
Telephone

SO. BOSTON 
1958

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir Joe

Telefonas So. Boston 4486P. J. Akunevicia
GRABORILS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokią kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS,

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS.

TeL Brockton 4119

DR. J. LANDŽIUSSEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniikas ligas vyrų, motorų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių £r ptoafių ligų. Ekzaminooja kraujų, ilapu- 
mų, ir splaudalug^savo Jaburu^ijoj. Sgtoikia patarimų laiškais kitur

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—9^9 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BB0ADWAT SOUTH BOSTON, MASS.




